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La abonoi komencigas en Januaro.

ABONO & REKLAMO

Kun la membreco de UEA . 

Unu n u m e r o   

Anonco (unu centimetra kolonero) 

Anonceto ( I  linio : IO vortoj). 

Korespondado ( I  enskribo)

Esperanto en
Kial ni komencis la somer-universitatojn kaj la teknik

ajn konferencojn ? ĉar ni deziris ke Esperanto servu en 

aliaj sferoj ol pure esperantistaj. Kiom cla fojoj ni aŭdis 

tiun demandon : en kiaj kongresoj esperanto estas 

uzata krom en siaj propraj ? Pri kio vi parolas en gi, 

krom pri ĝi mem ?

ĉ iu j infanoj komencas la vivon zorgante nur pri si 

mem. Necesas unue ke ili starigu kiel vivantaj estajoj.

Same Esperanto. Gi devis unue vivigi. Kvaron- 

centjaro faris tion.

Nun la lingvo funkcias nediskuteble, ĉi i estas riĉa je 

spertoj. C i travivis multon. C i akiris vastan adeptaron 

kaj esprimis milionfoje ne nur ideojn, sed sentojn. Misas 

la eksteruloj, kiam ili vidas audan taron ekridi au kortusi gi 

je spritaĵo aŭ alvoko de esperanta parolanto. Ci do estas 

tute ne seka, sed viva, ili konstatas.

ĉie esperanto jam atingas la kvaran lokon inter lingvoj 

uzataj en internacia vivo, tuj post angla, franca kaj

partoprenas hodiaŭ ne nur ambasadoroj lernintaj anglan 

aŭ francan dum  jaroj en Londono aŭ Parizo, sed prakti

kaj homoj el teknikaj rondoj, lertaj en sia fako, sed malpli 

spertaj pri lingvoj. « Ni devas elekti inter ambaŭ, kon

fesis japana scienculo, ĉar la vivo estas tro mallonga. » 

Oni ekrigardas al Esperanto. La sperto de la Praha Kon- 

ferenco pri paceduko kauzis iom da bruo en internaciaj 

rondoj. Esperanto kiel sola traduklingvo aperas kiel ebla 

solvo transira. Se ni sukcesus okazigi dek similajn en 

venontaj du jaroj, la ekzemplo disvastigus sufiĉe rapide.

La mondlingvan ideon neniu plu satas pridiskuti. Oni 

volas vidi, sperti. Tute prave. Sur alia paĝo (38) 

ni informas pri la diversaj kongresoj uzontaj esperanton 

dum ĉi-tiu somero. Estas ĉefe idealistaj. Tute nature. 

La ceteraj sekvos. Sed ĉu ni estas pretaj ?

Por traduki, oni bezonas tradukistojn. Se ili malbone 

laboras, la spertoj malsukcesus kaj la famo de nia lingvo 

suferus. Jen nova tasko por niaj institutoj, grupoj,

germana. Sed ĝia rolo grandigas ankoraŭ de tago al tago 

en la parola uzo. Multaj homoj legas angle aŭ france. 

Paroli ili apenaŭ povas. Paroladi eĉ malpli.

Ĉie la internaciaj kongresoj plimultigas kaj samtempe 

malfaciligas. La du aŭ tri tradukoj, la miskomprenoj, la 

tempoperdo,-la konfuzigo, evidentigas ĉiufoje, eĉ ili kreskas- 

Kial? ĉar la mondo demokratiĝas. En internaciaj kunvenoj

superaj kursoj.- Ni preparu lertajn tradukistojn de parol

adoj. Ni faru konkursojn en niaj kunvenoj !

Edmond Privat.

P. S. — Nia lasta ^efartikolo kompreneble aludis neniun akade

mianon. Kontraŭe ni esperas efi anonci baldaŭ feliĉan ordigon de la 

malkonsento landoma.
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Pri milita ” sekureco
de Liang-ĉu-vaj.

La vorto u sekureco » fariĝi» laŭmoda. ĉe  Ligo de 

Nacioj oni konstante parolas pri Senarmigo, Arbitracio 

kaj Sekureco. Ciuj planoj pri redukti armeojn malsuk

cesis, ĉar oni volis unue ricevi garantiojn pri Sekureco. 

« Eĉ ekestas opinio popola, diris delegito en Genevo, kiu 

aspektas sub tiu vorto —  sekureco —  novan pretekston 

por ne senarmigi. »

Krome, kion entenas vere la vorto ? Estas fakto, ke 

multaj homoj tute sinceraj, eble eĉ la plimulto, timas ke 

generala senarmigo alportus al ilia lando malsekurecon.

interese estas iom observi la vivon de homoj en civil

izitaj urboj laŭ tiu rilato kaj poste kompari societon de 

nacioj kun societo de individuoj. Unue ni rimarku tion 

ĉi : en nuna Cinujo la malsekureco de la loĝantoj devenas 

ĝuste el la ekzisto de armeoj kaj armiloj en diversaj manoj. 

Unu el la grandaj kaŭzoj de malkontenteco kontraŭ ekster

landanoj estas guste ilia konstanta komercado de armiloj 

ai diversaj generaloj.

En eŭropa urbo, ni diru ekzemple nederlanda, ekzistas 

nun preskaŭ plena sekureco. Oni ne portas armilojn. 

Oni plej ofte eĉ tute ne havas iajn en domo. Oni tute ne 

timas atakon en stratoj. Muite pli oni timas automobilan 

akcidenton.

Ei kio devenas tiu ĝenerala sento pri « sekureco » ? 

Unue guste el Ia neekzisto de armiloj ĉe la najbaro kaj 

ankaŭ ĉe si mem. Maltrankvile oni dormus kun srankoj 

plenaj je pafiloj kaj bomboj aŭ sciante pri simila armilejo 

ĉe apuda loganto.

Poste el la kutimo. Sekureco estas ne nur sento, sed 

kutimo. Paco en la stratoj estas kutimo. Atako, pafo, 

krimo estas eksterordinara okazajo tre malofta escepto 

katizanta generalan skandalon, miron, indignon.

Antaŭ cent jaroj la individuoj kutimis dueli. La nobeloj 

solvis per spada batalo siajn interpersonajn aŭ inter-fami- 

liajn konfliktojn. Nun oni iras al pacjuĝisto.* Kutimo 

kaj leĝo igas tion tute ordinara. Eĉ oni progresis unu 

stupon pli : oni klopodas interpacigon rektan, ĉu per 

amikoj, ĉu per ambaŭ advokatoj, por eviti proceson. Edu

kado efikis.

Kaj la polico ? Cu ĝi ne estas ankaŭ elemento de sekur

eco ? Jes, kompreneble, sed malpli grava ol la ceteraj. 

C i estas utila por konservi ordon en stratoj, kontroli la 

trafikon de veturiloj, aresti ebriulon aŭ krimulon, sed per 

si mem ĝi absolute ne povas garantii la sekurecon. Mil 

foje vi povas esti mortigata en strato aŭ teatro antaŭ ol 

alvenus policano. Eĉ la rusaj imperiestroj, havante 

ĉiam ĉirkaŭ si la plej fortan kaj multnombran policon,

vivis en konstanta malsekureco kaj generale pereis per 

mortigo. Tio pruvas ke la ceteraj elementoj de sekureco 

estas eĉ pli gravaj kaj certaj.

Ni nun ekzamenu ilin transirante al internacia vivo, 

t. e. al societaj rilatoj, ne plu inter individuoj, sed inter 

statoj, regnoj, organizitaj popoloj.

Edukado, kutimo. —  Nu, tie vi tuj vidas, ke la 

internacia vivo malfruas almenaŭ je unu centjaro je la 

enlanda. Inter regnoj la kutimo estas ankoraŭ milito, 

malfido, armado, kaj ia edukado kontraŭa apenaŭ komen

cas. Ni staras ankoraŭ en periodo de dueloj.

Lego. Tribunalo. Pacjuĝejo. Rekta interpacigo.

- - Ankaŭ tio estas nur en komenco. lnternacia juro

apenaŭ ekzistas. Ligo de Nacioj fondigis en 1920 kaj 

starigis la Hagan Tribunalon en 1922. Sin tenas for an

koraŭ Usono, Sovetaj Respublikoj, I  urkio pro diversaj 

kaŭzoj. Tamen iom da kutimo ekestas. En Hago estis 

juĝataj jam kelkaj procesoj inter gravaj statoj. El Genevo 

la interveno de la Ligo haltigis unu militon (greko- 

bulgaran) kaj evitis eble du aliajn per solvo de konfliktoj.

Kvankam tre malperfekta, kvankam ankoraŭ tro re

gata de la grandpotencoj, tamen la Ligo kreas atmosferon 

dank' al kreskanta alproksimigo kaj influo de la 

malgrandaj regnoj. Eĉ la oftaj renkontoj inter poten

caj statistoj utilas iom al paco. Interparolo inter Litvinoff 

kaj Chamberlain forigis kelkajn falsajn ideojn eble ambaŭ- 

flanke. Kreigas iom post iom internacia societa humoro 

malfavora al milito.

Eĉ la plej pesimistaj homoj sentas, ke estus pli mal

facile hodiaŭ ol en 1914 deklari militon. Ekvivante pli 

en societo, kunvenante pli ofte, dependante pli ol antaŭe 

unu de la aliaj, la Statoj eksentas ian ĝenon pri milito. 

La afero fariĝis jam pli riska, pli dangera politike ol an

taŭe. Tiun « atmosferon n ankaŭ forte influas la unua

nima popolopinio de laboristaj rondoj, ĉie malfavoraj al 

milito, kaj ĉie gajnantaj pli da premo-povo.

Kun ĉiu nova jaro sen milito, kun ĉiu nova konflikto 

pacigita en Genevo aŭ Hago kompreneble pli fortigos la 

packutimo kaj samtempe la edukado, sed la vojo estas 

longa kaj la ekonomiaj kaŭzoj de milito restas ankoraŭ 

ne forigitaj ( I ) .

Armiloj ĉe si kaĴ la najbaroj. —  Ankaŭ tie la 

internacia vivo malfruas je la interindividua. Niaj statoj 

efektive maldormas kun srankoj plenaj je pafiloj, gas- 

bomboj k. t. p. kaj iliaj najbaroj same. Jen la granda

(I) P r i  la  ekonom iaj kaŭzoj de m ilito  n e a m u  verk i tu tan  artikolon. 
I l i  ekzistas ne nur inter n ac io j, sed inter k laso j k a j  resta*  p lia  .ten* 
ftero, kiun a rm ilo j neniel fo r ig a s , eĉ kontraŭe.
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fonto de malsekureco. Eĉ se malvenko devigis iun al 

kvazaŭa senarmigo, eĉ se la generaloj de la venkinto kon

trolis kaj atestis tiun devigan senarmigon, tamen oni mal

fidas, tamen oni suspektas kaŝitajn arsenalojn.

Kial ? ĉar sajnas neeble, ke popolo sincere akceptus

tian senarmigon dum ĉiuj aliaj ĉirkaŭe konservas grandajn

armeojn. Fakte la afero ne povas dauri. Reciproka fido

povus kreski nur en okazo de memvola senarmigo au se

ĉiuj ceteraj farus mem tion, kion ili devigis alian fari k u 

kon trakte.

Ord-Polico. —  Ni montris, ke ĝi ne estas la ĉefa 

elemento, kvankam utila. Ankaŭ tio plene mankas al 

la vivo inter la statoj. Ekzistas nur kelkaj okazoj kie la 

Ligo de Nacioj efektive sendis neŭtralan svedan aŭ svisan 

oficiron por krei malgrandan ordservon sur iu landlimo 

aŭ en iu haveno. Unu el la ideoj de la fama « Proto

kolo » estis ĝuste starigi kvazaŭ superan mondpolicon per 

partopreno de ĉiuj statoj po kelkaj taĉmentoj.

Resume por ke la sento pri sekureco, hodiaŭ reganta 

en normala urbo ekzemple nederlanda, regu ankaŭ en 

internacia vivo, necesas labori por realigi tie la samajn 

elementojn trovitajn en la dirita urbo, nome senarmigo de 

ciuj, kontrolo pri tiu senarmigo, ordpolico, deviga pacju- 

ĝado, packutimo kaj edukado.

Kuriozaj
de M. L. English

La klasika lando de la kluboj estas Anglolando. 

Grandaj estas ilia nombro kaj famo pro membroj mond

konataj, famo transiranta la limon de 1’Brita Imperio. 

Apud tiuj grandaj societaj kluboj ekzistas aro da aliaj, en

kiu manifestigas Ia sato de I anglo je originaleco foje 

eĉ strangeco.
. v  • v  ", < f ,  • »  - a .  —  v  -  ’*■

Kiel plej faman de originala klubo oni devas konsideri 

la « K i t-C a t-C l u b i )  kiu rezultis et la pasia prefero de 

langlo por ŝafpasteĉoj. Fondita de bakisto de pasteĉoj 

nomita de siaj amikoj Kit, kaj kiu super la pordo de 

I domo havis katon kiel signon, tiu-ĉi klubo estas ankoraŭ 

nun unu el la plej konataj vesperkluboj. Sekvis baldaŭ 

aliaj kluboj kiuj esence sekvis gastronomiajn interesojn.

Fondigis CALVES H EA D  (bovidkapa), EEL PIE 

(Angilopasteco), GOOSE (Ansero), kaj antaŭ ĉio la plej 

konata BIFSTEK KLUBO. Tiu kalkulis ne pli ol

21 anojn, kunvenantajn ĉiusabate je Ia 17-a horo, por 

gustumi kun plej bona apetito kaj brita principeco plej 

britan bongustajn , en kiu la bifsteko nature ludas la ĉef an 

rolon.

Ekzistis ankaŭ klubo de Tsilentemo, la H u m  D r u m  

C I u b. Serene kunsidas la membroj. Ciu tenis argilan 

pipon en la mano kaj antaŭ si bierkruĉon, diligente frek

ventante la trinkadon. iMalpermesite paroli unu vorton. 

La malo de tiu-ĉi klubo estas la R a t t l i n g  C l u b  la

Rulbrua klubo. Ce kunveno de tiu-ĉi klubo la membroj 

devis prezenti fiksitan nombron de paroladoj kaj diligente 

partopreni konversacion.

En la B e a u x  C l u b  (klubo de Dandoj) oni rajtis 

paroli nur pri elegantaj vestajoj, stofoj, ŝuoj, pri frizistoj 

kaj tajloroj. La S u r I y C l u b  (klubo de la grum

bluloj) fiksis kiel taskon plendi kaj kritiki pri ĉio kontraŭ 

ĉio kaj ĉef e dum klubvesperoj disputaĉi inter si. Eĉ la 

avaruloj posedas klubon, la S p l i t f a r t h i n g  C l u b  

(klubo de personoj kiuj dividas eĉ unu farthing, la plej 

malgranda monero brita). C i okazigas la kunvenojn en 

nelumigita ĉambro, nehejtigita por spari. Pli frue ekzistis 

ankaŭ klubo de malfeliĉuloj ( U n f o r t u n a t e »  

C l u b )  al kiu apartenis komercistoj kiuj por fariĝi ano 

devis almenaŭ dufoje esti ĉesiginta Ia plenumon de finan

caj devoj kontraŭ kreditoroj.

Le almozuloj organizigis en klubo. Dum kunveno la 
blinduloj farigis vidantaj kaj Ia dumtagaj mutuloj parolis !

La londonaj ŝtelistoj kunvenis en la Antikva luno 

(Old moon) proksime de la malliberejo O ld Bailey. La 

nomo de la klubo estas tute komprenebla : T  h i e v e a 

C l u b  t. e. klubo de la «telistoj. Originala estas la 

L y i n g C l u b ,  la Mensogo-klubo, kiun fondis antaŭ 

unu kaj duonjarcento Sir Harry Blunt, speco de brita 

Mŭnchhausen. ĉefa leĝo de tiu-ĉi klubo estas : Kiu dum

18 gis 20 horoj diras veraion devas pagi galonon da vino, 

kies specon decidas la klubestro. ĉ iu  deziranta aligi 

devas pasi ekzamenon kaj kiu plej lerte mensogas estas 

elektata kiel prezidanto. La U  g I y C l u b  (klubo de 

aĉuloj) kaj Ia N o - N o s e - C I u b (klubo de la sennaz- 

uloj) ne plu ekzistas.

La klubo de Ia dikuloj ( C l u b  o f  f a t  m a n )  havas 

ĉe Ia klubdomo du enirojn. Se kandidato kiu deziras 

aliĝi povas pasi la malpli larĝan pordon tiam oni ne konsi

deras lin inda je la membreco. Sed se kontraŭe oni devas 

malfermi la du partojn de la pordo por ke li povu eniri, 

tiam lin akceptas entuziasmaj krioj. Estas ankaŭ T  h i n 

C l u b  (klubo de la maldikuloj), T a l i  C l u b  (klubo 

de Ia longuloj), kaj S h o r t C l u b  (klubo de la mal

granduloj) . La kunvenejo de la lasta klubo estas instalita 

per malgrandaj mebloj kaj ĝiaj membroj tre estimas Pipin 

kaj Horaz ambaŭ konataj kiel etaj viroj laŭ la historio.

ĉ iu j tiuj kluboj estas sendanĝeraj. Sed ne ĉiam estis 

tiel. Ekzistis ekzemple klubo de la duelantoj ( D u e l i -  

i n g C l u b )  kiu ne akceptis membron ne mortiginte 

homon en duelo. Pli dangera estis ankoraŭ la M a n  

K i I I i n g C l u b  (la hommortiga klubo) ekzistinta 

dum la 18-a jarcento kaj kiu akceptis membron nur tiun 

kiu jam mortigis homon. Aro da tiaj krimaj kluboj estis 

tamen nur funkciantaj dum mallonga tempo dank'al la 

interveno de la polico. Ofte la ekzekutisto diris tiam la 

lastan parolon.

Tio estas Ia serio de la plej karakterizaj kluboj, je kio 

Londono estis foje tiom riĉa kaj kiuj nun malaperas se ili 

ne fariĝas kutimaj societaj kluboj. Tiam la nomo de la
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klubo nur memorigas la originon, simile kiel la gildoj en 

Svilando kies nunaj anoj ne plu estas tio kion diras la 

nomo. La kuriozaj kluboj anglaj malaperas ĉar la niveli

gante tempo malaperigas pli kaj pli la o r ig ina lo jn  kaj 

strangulojn. Trad. H /.

NOTOJ

La rekonstruo 
de Liechtenstein

Malgranda regneto sendependa Liechtenstein, inter 

Svislando kaj Austrio suferis dum autuno teruran subakvi

gon kaj detruon.

l-a «velinta Rejno elbordiĝis kaj invadis gardenojn, 

kampojn, pafe jo jn , detruis stratojn kaj vilagojn, renversis 

arbojn kaj domojn. Kiam la fluo retirigis post dangeraj 

tagoj, ĉie restis amasoj da Stonoj, ruinaroj kaj pli ol 1800 

hektaroj estas difektitaj.

Mizero minacas la logantojn de tiu malgranda izolita 

landeto se oni ne helpas al ili. Ne ĉiuj povas donaci 

monon. Kelkaj povas eĉ pli facile helpi per aiaj brakoj. 

Tiun pacan armeon de laborhelpantoj organizas noblaj 

homoj, kiuj Jus publikigis alvokon por varbi partoprenan

tojn.

Jam enskribigis bonvoluloj el diversaj landoj, man

laboristoj, instruistoj, intelektuloj, ankaŭ virinoj, por helpi 

je lavado, kuirado, flegado, k.t.p. La laboro komencos en 

printempo kaj daŭros dum tuta somero. Kelkaj enskri

b a s  por unu monato, aliaj por du semajnoj, ĉiu laŭ sia 

libertempo. Neniu ricevos pagon, sed oni garantios al 

ĉiuj logadon, manĝadon kaj parton de vojaĝelspezoj.

F.n la Jus aperinta alvoko elstaras la konkludaj para

grafoj kiel tre interesaj. La subskribintoj esperas, ke ne 

nur materia, sed ankaŭ spilita bono elvenos el tiu entre

preno. Gis nun armeoj estas ĉiam nur militaj. Ni kon

sideras la nacian defendon nur laŭ vidpunkto milita. La 

organizantoj de la servo al Liechtenstein kredas je nova 

speco de nacia defendo : ili volus krei inter la popoloj 

tiajn rilatojn de interhelpado « kiuj igus morale neebla, 

ke najbaroj ataku popolon faran tan  jam sincere ties 

amiko ». Unuvorte la nacia defendo per paca helpo 

anstataŭ per milito.

Alta idealismo inspiras tiun iniciaton de la konata por

paca apostolo Pierre Ceresole (profesoro ĉe gimnazio, La 

Chaux-de-Fonds, Svislando) de kiu oni petu informojn. 

Li korespondas en Esperanto kaj nia lingvo estos utila en 

Liechtenstein por faciligi kunlaboradon inter diversna

ciaj partoprenantoj.

Cu internacia renkontigo de samideanoj por brave la

bori kaj helpi al malfelica popolo ne valorus eĉ pli ol ĉiuj 

plej belaj kongresoj kaj festoj ? Siatempe D-ro Leono 

/  amenhof proponis esperantistan somerkampon. Cu 

ni faru ĝin en Liechtenstein ?

La aŭtomobilismo en Usono. — Cis ia fino de Ia unua duonjaro 

1927 estas 21 milionoj da aŭtomobiloj en uzado kaj ĉirkaŭ 100 OOO 

motorbicikloj. Kontraŭ la sama epoko 1926 tio signifas kreskon de 

1,2 milionoj aŭ 6 % . Proporcie Ĉiu sesa loganto de USA posedas 

aŭtomobilon. Inter la veturiloj estas 18,1 milionoj por persona 

trafiko kaj 2,7 milionoj por Sarcoj. Inter la 49 statoj de Ia USA dek 

posedas ĉiu pli ol unu milionon da aŭtomobiloj. New York kun

1,7 estas unua kaj poste sekvas Kalifornio kun 1,6 milionoj.

« Kosmos t», 25-jara, — Plej impona entrepreno por popularigi la 

natursciencojn estas la societo K o s m o s  fondita antaŭ 25-jarojn 

en Stuttgart de Ia Frankh-sche Verlagshandlung libreja firmo. La 

entrepreno eldonas lerte kaj sperte redaktitan revuon kun bildoj, 

monate. La enhavo ne estas tro komplika t. e. science— enuiga kaj 

ankaŭ ne supraja, precize Ia ora mezo. Ciujare publikigas 4 volum

etoj binditaj kaj ilustritaj pri ĉiuj eblaj temoj. Jam pli ol cent tiaj 

libretoj aperis kaj nomoj de famaj verkistoj ornamas tiun bibliote

kon, kia ne ekzistas en alia lingvo. Rimarkinde malalta kotizo, 

praktika sistemo de abonado progresigis tiun entreprenon ĉiam pli 

kaj pli tiel ke nuntempe la eldoncifero de la revuo estas pil ol 200 OOO.

La Mario-Terezlo talero. — La talero Mario Terezio estis stampata 

en Aŭstrio. En la tuta oriento gi cirkulis kiel trafika monero. Laŭ 

Ia packontrakto de Saint-Germain la rajto de stampado transiris al la 

respubliko Aŭstrio. La Viena monfarejo eksportas ĉiujare konsider

indan kvanton da tiuj moneroj. Hodiaŭ la talero estas trovebla en 

Abisenio kaj en Arabio. Ripetitaj provoj de fremdaj registaroj, 

forigi la taleron per simila monero malsukcesis, pro la konservativa 

tendenco de Ia indigenoj. Ekzemple Abisenio stampis la Menellk- 

taleron sed kiu nur cirkulas en ia Ĉefurbo. La indigenoj en la 

interno de la lando tamen preferas la Mario-Terezian taleron 

Interesa estas la statistiko de Ia Viena monfarejo pri la kvanto da 

taleroj faritaj kaj ekspeditaj de Trieste al Aden, Debuti kaj Massaŭa:

Pecoj Peco Pecoj

1913 : 4 298 500 1918: — 1923 : 495 900

1914 : 4 514 000 1919: -  1924 : 4 065 100

1915 : 256 300 1920: 10 900 1925: 14 968 200 

1916: — 1921: 929 000 1926 : 9 382 000 

1917: — 1922: 27 000

Depost 1751 gis 1926 la Viena monfarejo stampis 218 milionojn 

da taleroj.

Novaj antaŭnomoj en USSR. — Al ia listo de aktualaj antaŭnomoj 

oni povas aldoni: Por knaboj: Barikado, Komintern, Raison, Radio, 

Troe, Voltaire, Spartacus. Por knabinoj: Barikada, Proletara. Be- 

belina, Jauresa (joresa), Darvina. Tiuj-ĉi nomoj devenas el la ofi

ciala listo de permesitaj personaj nomoj, eldonita de la Komisario 

de Tlnterno.

Poetistoj! Telegrafistoj I Telefonistoj!

A T E N T U  ! ......

La sola internacia monata revuo de via profesio estas redaktata

en Esperanto lingvo.

Subtenu ftin.
Kotizo m irinde m a la lta , estas  nur la 0.50 usona dolaro

(helpa kotizo I dolaro)
Tiu pago entenas la  membrecon de la I. L. E. T. O.

ABONU TUJ SE N H E Z IT E  AL LA IN T E R L IG IL O  DE L ’ P. T. T. 
Sendante monon j e  la  nomo de la  ĝenerala  gvidanto :

Petro F illiA tm  54. rue Cnstine, P A S IS  (X V IIIe),
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La malaja lingvo
de Ljem-Tjtmg-Hie. Se mar an g.

La malaja lingvo estas la lingvo de la enlandaj logantoj 
de la duoninsulo Malalto, Riau-Unga arkipelago kaj de la 

plej granda parto de la loĝantaro de Sumatro. C i formas 

parton de la « Indoneziaj lingvoj », kiuj apartenas al la 
Austronezia grupo de la granda (t Aŭstralia familio ».

Australia familio.

Sud-orienta Azio (kontinento kaj insuloj) kune kun 
Madagaskaro kaj nombro da insuloj en la Pacifika
Oceano.

Aŭstroneziaj lingvoj. 

(Insuloj.)

3

Aŭstralaziaj lingvoj.

(Kontinento de Sud-orienta 
Azio.

I. Indonezia 2.
Malaja

Krom en suprenomitaj landoj la malaja lingvo estas 

uzata en tuta nederlanda Hindujo kiel generala komunikilo 
inter la indigenoj kaj la fremduloj (per fremduloj estas 
komprenata ne nur la blankaj (okcidentaj) homoj, sed 
ankaŭ la aliaj orientanoj, kiel ĉinoj, japanoj, hindoj, 

araboj unuvorte la neindiĝenoj). En kelkaj regionoj 
la malaja eĉ anstatauas la enlandan lingvon. La Indo- 
Cilioj, t. e. la ĉinoj en Hindujo naskigintaj, akceptas la 
malajan ankaŭ kiel sian hejmlingvon. La plej granda 
parto de tiuj Indo-ĉinoj scias la malajan lingvon pli bone 
ol la gepatran la Cinan aŭ eĉ tute ne scias la Cinan.

Eslas do memkompreneble, ke ekzistas multaj lokaj 
diferencoj en la lingvo, kiuj koncernas la vortelekton, sen- 
cokonstruon, elparolon kaj eĉ gramatikon. Krom tio 
la fremduloj ofte uzas vortojn kaj sencokonstruon el sia 

gepatra lingvo. Oni do povas trovi du ĉefgrupojn en la 
malaja lingvo :

]. La dialektoj.

I iuj ĉi estas pure malajaj, nur ili havas diferencojn en 
vortelekto, sencokonstruo kaj elparolo.

2. La lingvo de la fremduloj.
I iu ĉi malaja estas sub la influo de fremda lingvo.

Kiel fundamenton de la malaja lingvo oni generale 
konsideras la dialekton de Djohor (Malako) kaj de la Riau 
Linga arkipelago, en kiu la literaturo estas verkita. Apud 
Ia « literatura malaja » oni ankaŭ havas la « generalan 
malajan », kiu estas preskaŭ egala al la literatura. Tiu 

ĉi generala lingvo estas uzata en la korespondado se oni 
ne volas uzi la dialekton de la koncernatoj.

En la pura malaja ankaŭ trovigas kelkaj fremdaj vortoj 

por la interkomunikiĝo de la malajoj kun fremduloj. Kiel 
ĉiu alia lingvo, tiuj vortoj estas tiel enburĝitaj, ke ili estas 

konsiderataj kiel tute bone malajaj. Ili ĉiam estas pliri- 
ĉigataj pro la daŭra interrilato kun la fremduloj. Precipe 
ĉe la traktado de aferoj, kiuj a! la malajo estas fremdaj, 
kaj por kiuj li do ne havas propran esprimilon, oni alpre

nas fremdajn vortojn, ekz. : ĵurnaloj, oficejoj, eltrovoj, 
teknikaj aferoj, k. t. p. Multaj de tiuj fremdaj vortoj 

estas arabaj, precipe koncernantaj religion, moralon, 

sciencon, naturon, k. t. p. Kelkaj vortoj devenantaj el la 
araba estas :

Alahh —  Dio ; ’adat —  kutimo 

huruf —  litero ; h haba r —  sciigo 
dsoem’at —  vendredo ; sa ha ba t —
zorga, kpt.

LI la sanskrite : dua —  du ; tiga 
fiato ; bahasa —  lingvo ; gadjahh -
— laboro ; suka — ĝojo 

El la persa : dzam

Umu —  scienco 

kitab —  libro 

amiko, kuatir —

— tri ; sauda ra
—  elefanto ; kerdja

varna — koloro.

horo, horlogo ; pasar —
vendejo ; saudagar —  komercisto.

El h > . tamila (Sud-hindostano) : tsemeti —  vipo ; 

kap*l Sipo; maliga! — palaco, precipe de princidinoj; 
manikam —  juvelo (rubeno).

El la cina : tsingo —  procesio ; toko —  butiko ; 
teh —— teo ; njonjah —  sinjorino.

El la portugala : bandera —  flago ; beludu —  

veluro ; garpu —  forko ; geredsa —  pregejo ; kamedsa
— cemizo ; pei u ru —  kuglo —  spa tu —  Suo.

El la holanda : balok —  trabo ; duit —  mono ; 
gela* —  glaso ; sekotsi —  boato ; serdadu —  soldato.

Juna persono parolante kun maljunulo uzas ambaŭ 
aliajn vortojn. La lingvo sangigas laŭ la diferenco de la 

reciprokaj parolantoj en aĝo aŭ rango kaj laŭ la rilato, 
en kiu ambaŭ stara.* unu kun la alia. Oni do havas : 
vortojn kaj esprimojn (lingvon) de infano al gepatroj, de 
geavoj al nepo. de geedzoj inter si, de subulo al estro 
k. t. p. Jen kelkaj vortoj, kiuj nur estas uzataj de au pri 
regoj aŭ personoj, kiujn oni volas respekti :

Respektantaj 
vortoj: j Ciutagaj: Signifoj kaj rimarkoj:

Titah Berkata Paroli.
Sabda » » de profetoj k.c.
r irman » » de Dio.
Berdatang

sembah
» » de subulo al rego.

Berputera - Beranak Naski filon.
Bersalin n Naski filinon.
Kurnia Beri "K Doni ; de altulo ai subulo.
Persembah »» ** V» " . I >. .Aj » de subulo al altulo.
Bingkisan Pembrian Donaco de rego al alia reĝo.
.^antap Makan Manĝi.
Berairam Mandi Bani.

Panjo,

Fre junaj infanoj kompreneble ne povas paroli la ling
von de Ia maturuloj. De 2 ĝis 4 jaroj ili balbutas. La 

patrinoj povas kompreni tiun ĉi infanan lingvon kaj ankaŭ
en gi paroli. Kelkaj vortoj de tiu infana lingvo estas 
jenaj :

Ma' mam ! =  Mama’, saja hendak makan. « 
mi volas manĝi.

Ma num tsut =  Mama’ saja hendak minum soeloe 
=  Panjo, mi volas trinki lakton.

I  iu lingvo iom post iom laŭ la pliaĝiĝo de la infano 
plibonigas kaj plenigas.

Junulo jam parolas la lingvon de la maturuloj.
Junulino kaj junulo uzas inter si ofte komparojn por 

esprimi siajn sentojn unu rilate la alian, ekzemple :

Nazaro : Ho kiel belega estas tiu ĉi arbo, ĝia foliaro 
estas riĉa kaj ĝiaj fruktoj tre dolĉaj. Se mi provus ekpos
edi tian arbon, kiel feliĉega mi estus !

Zurna : Ho ĉu vere vi volus havi tiun ĉi malbelan
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urbon ? Vi certe bedaŭros, ĉar vi ĉiam devos balai la 
foliojn, dum la fruktoj ankaŭ ne estas bongustaj.

I iu lacigo ne gravas, ĉar tio ja estas devo ; se mi 
nur povus rikolti la fruktojn, gajega mia koro estus kaj mi 
tute ne okupos min pri la lacigo.

L a  gramatiko cle la malaja lingvo egtas kiel ĉiu alia  

orienta lingvo tre malfacila. La vorto « gramatiko » 

estas tute fremda por la malajoj, ili ne konas tiun vorton.
I ial mankas do en la malaja tiuj gramatikaj esprimoj kiel 

artikolo, substantivo, adjektivo, verbo, adverbo, pluralo 

k. e. Pro tio la reguloj, kiujn ni devas difini por lerni 
la lingvon (se rilatas okcidentan lingvon), tiam  oni celas

per tio simple la gramatikajn regulojn estas tre malsim
plaj kaj komplikitaj. Pro tio ankaŭ estas tre malfacile por 

okcidentano lerni orientan lingvon kaj por orientano lerni 

okcidentan. La okcidentaj lingvoj estaa bazitaj sur unu 

firma fundamento, kiun oni nomas « gramatikon » ; la 
orientaj lingvoj staras sur pli vasta fundamento, ili bazas 

«in sur la ideo aŭ komprenaĵo. Kion vi pensas, celas, tio 
povas esti esprimata per vorto, kaj tiuj vortoj formas la 
lingvon.

Artikolo cu difinita ĉu ne, ne ekzistas en la malaja. 

Se oni tamen nepre volas uzi difinitan artikolon ekz . 
La sovaga knab ridante, la rozeton prenis, t iam  ni povas 

uzi la vorton itu, kiu signifas tiun : A nak  nakal ifu dengen
ketaoa am b li i tu bungah rnaoar.

La pronomoj estas jenaj : Aku, ku, saja, hamba, patik, 
guami ; engkaŭ (kaŭ), kamu (mu),  tuan. tuanku, entsik, 

Iu - Vi (singulara), kita, kita sekalian =  ni, ni ĉiuj (kun 

enkalkulo de la alparolato) ; kami =  ni (sen enkalkulo 
de la alparolato).

Ankaŭ titoloj, alvoknomoj povas esti uzataj kiel pro
nomoj, ekz. : anakku —  infano mia ; kakanda —  frato 
(pli maljuna), edzo mia.

ĉiu j pronomoj estas samtempe posedaj : Dsika adinda

I 2

ada kesempetan dsanganlah lupa akan tulis pada ku

3 4 5 6 7 8
tentang keadaan mu =  Se vi Kavas okazon, ne forgesu

9 IO II I 2 3 4 5

al mi skribi pri via farto (Laerto).

7 8 6 9 II IO

La tria persono estas ia = li, si, ĝi plurala :: malika 
ifu = tiuj personoj ; por ĉiuj seksoj.

l-a poseda pronomo de la tria persono estas nja uzata, 
kiel sufikso : kepalanja —  kapo lia.

La numeraloj estas ne deklinaciataj :

Satu -  I anam —  6
dua — 2 tudsuh —  7
tiga -  3 delapan 8

ampat —  4 sembilan 9
lima _  5 sepuluh IO =  unu deko

seratus — loo =  unu cento
seribu — 1000 — unu milo

selaksa — 10000 — unu dekmilo
seketi — 100000 =  unu centmilo
sejuda — 1000000 ~ unu miliono

1927 — seribu sembilan ratus dua puluh tudsuh.
4 x  10— 40 — ampat kali sepuluh dsadi ampat puluh.

La nombronoj estas formataj per per antaŭ la numer
aloj, ekz. : 1/3 =  sepertiga ; 5/8 =  lima perdelapan.

La malaja ankau havas prefikson bcr por signi Ia 
kolektajn numeralojn . kita berlima =  ni kvinope.

Ordajn kaj adverbajn numeralojn oni ricevas per 
antaŭmeto de ke. Antaŭ la ordaj oni ankaŭ metas la 
rilatan vorton jang — kiu, kio, kia.

Jang kedua sigera mengikut sesudahnja jang kesatu

~ La dua baldaŭ sekvis post la unua (Horacio).

Krome la malaja havas la tiel nomitajn klasifikajn
numeralojn, kiujn la eŭropaj lingvoj ne posedas. Ekzem
ploj :

Dua butir intan —  Du diamantoj.

luga ekor kambing —  Tri kaprinoj.

Ampat bidji buah —  Kvar fruktoj.

Ekzistas nur unu kazo la nominativo. Verbaj aŭ sub
stantivaj deklinacioj ne ekzistas. La uzo de la verboj estas 

tre malfaciligata pro la tre neregulaj sufiksoj kaj prefik

soj. Tiuj ĉi eldonajoj estas kvazaŭ Ia deklinacioj en 

eŭropa lingvo. T empoj estas montrataj per vortoj signi
fantaj : hieraŭ, pasintan tempon, antaŭe, malfrue, mor
gaŭ, la alian tagon, poste, dume, k. t. p.

La substantivoj kaj ankaŭ la adjektivoj estas malfacilaj 
kvankam ne tiel komplikitaj kiel la verboj.

La pluraloj de verboj aŭ substantivoj estas faritaj per 
duobligo de la vortoj. Ĝenerale oni ankaŭ ne donas la 
pluralon, f i devas komprenigi laŭ la sencorilato.

Por fini kelkajn tipajn esprimojn :

dsantung hati =  koro-animo (koro de 1’koro =

karulo-karulino. 
kuran" adjar - malmulto da instruo — malgentila, 
bungah raja ~ floro generala — fuŝvirino. 

hari raja = tago generala (granda) =

festotago.
lintah darat sa? tera suĉvermo = fripono, 

mata hari =  okulo de I ’ tago =  suno.

humi putra =  filo de la tero == indigene,

sura t kabar =  informa letero =  gazeto, 

ibu kota -- urba patrino =  ĉefurbo.

omong kosong = malplena parolo ~ s e n s e n c a j.

La vivo sur aliaj mondoj
de Eric Biddle, Birmingham.

De post la plej frua tempo pensemuloj sin demandis, 

ĉu ia vivo ekzistas sui aliaj mondoj. Kaj plejofte ili res

pondis jese al tiu ĉi treege interesa demando. Inter aliaj 

ni povas citi la sekvantajn nomojn : Fontenelle, Huy- 

gens, Bruno, Kepler, Tycho, Nevvton, la du Herschel, 

Arago, Laplace, Brevvster kaj la antaŭ nelonge mortinta 

Robert Ball en la estinteco ; dum niatempe Camille Flam- 

marion kaj P-ro Lowell estas inter la plej eminentaj kre

dantoj je la bela vero.

Kaj efektive estas malfacile kompreni kiel iu kiu kre

das je la faktoj de astronomio kaj biologio povas-serioze 

malakcepti ĝin. Sen la vivo en la sennombraj mondoj el 

kiuj ĝi konsistas, la universo estus nura tombo, terura pro 

sia mokado. Sed estas nenia neceso konjekti ke ĉio 

estas en tiu ĉi malgaja stato. Estas unu punkto, kiun 

ordinare ignoras tiuj, kiuj blinde neas la kredon, nome,



ĝi ne traktas ekskluzive pri nia propra periodo. Tiel,

iuj mondoj havis loĝantojn en la estinteco kaj nun estas

mortintaj ; aliaj eatas logataj je la nuna tempo ; dum

ankoraŭ aliaj estos logataj en la estonteco. En nia suna

sistemo ni havas ekzemplojn de tiuj ĉi tri klasoj. La

luno estas la mondo de 1’estinteco ; la tero, kaj eble Marso

kaj kelkaj el la lunoj de Jupitero estas nun logataj ; dum

la grandega Jupitero, ankoraŭ likvida, estas la mondo de 

la estonteco.

En la suna sistemo la du planedoj plej proksimaj de la 

suno, Merkuro kaj Venuso, estas kredeble neloĝataj, ĉar 

ili havas la malfeliĉon ĉiam montri la saman flankon al la 

suno. La rezultato de tiu ĉi strangajo estus, ke la tuta 

akvo sur tiuj ĉi planedoj estus ĉe la mallumaj flankoj, 

kiel nego kaj glacio. Nenia vivo de ni komprenebla 

povas ekzisti sen akvo, kaj tial ni devas konkludi ke Mer

kuro kaj V enuso estas malgajaj nelegeblaj dezertoj.

La proksima mondo kiun ni renkontas dum nia flugo 

tra la senlimo eatas la luno, nia plej proksima najbaro. 

Nur 237,000 mejloj apartigas nin de la reĝino de I* nokto. 

Tiu ĉi distanco, kvankam ĝi sajnas vastega al ni, estas 

nura paso en la universo. Ponto el tridek teroj unuigus 

la du mondojn.

Unu granda gajno el la apudeco de nia ĉiela kunulo 

estas la facileco je kiu ni povas vidi la detalojn sur ĝia 

suprajo. Eĉ malgranda teleskopo montras al ni sennom

brajn kraterojn —  jam de longe estingiĝintajn —  kaj la 

tuta surfaco estas sirita kaj sovaga, prezentante belegan 

kvankam malgajan vidaĵon. La detalojn malklaretigas 

neniu atmosfero, ĉar la luno jam perdis la tutan, aŭ pres

kaŭ la tutan gasan kovrilon kiun ĝi sendube iam posedis. 

Nek estas ia postesigno de akvo sur ĝia supi ajo, do oni 

povas konkludi, ke ĝi ne estas loĝata sed kiu scias ĉu ne 

estas lunanoj vivantaj, kun aero kaj akvo, sub la surfaco, 

en vastaj kavernoj, kiel H . G. Wells sugestas en sia 

« Unuaj Homoj sur la Luno » ?

La kvar malproksimaj planedoj —  Jupitero, Saturno, 

Uranuso kaj Neptuno —  versajne ankoraŭ ne estas soli

daj ; tial ni ne povas supozi ke ili havas loĝantojn.

Kestas nur unu alia planedo, Marso —  nomita laŭ la 

dio de milito —  kaj estas, laŭ mia opinio, tre versajne ke 

tiu ĉi mondo estas la loĝejo de la plej inteligentaj estajoj 

en la suna sistemo. Almenaŭ, la observoj pri tiu ĉi pla

nedo ŝajnus certigi tion ĉi. Marso estas pli maljuna ol 

la teio kaj multe pli malgranda, tial ĝi estus sufiĉe mal

varma por havi sur si vivantajn estaĵojn kiam la tero estis 

ankoraŭ fluida —  eble antaŭ cent jai milionoj Konjek

tante ke la vivo bezonus tiom da tempo sur Marso kiom 

sur la tero por krei inteligentajn estaĵojn, sekvas ke la 

Marsa homaro estas pli maljuna ol ni multajn jarmilionojn. 

Sendube la Marsanoj estas pli inteligentaj ol ni, kaj vivas 

kune en paco, sen la diabla barbaraĵo, militado. Mi ne 

ĝis nun aludis la u kanalojn » de Marso, sed mi ne povas 

tie ci doni longan defendon de I teorio ke ili estas arte

faritaj. Sufiĉas diri, ke ili evidente portas ia akvon de la 

degelanta polusa nego al la aliaj partoj de la planedo, kaj 

ke ni vidas la vegetalon aperi dum la viviga fluido estas 

disigata.

Estas interese noti ke unu el la lunoj de Jupitero, laŭ 

Flammarion, havas liniojn, similajn al tiuj de Marso, sur 

sia suprajo. Eble ĝi ankaŭ estas loĝata.

luj homoj sajne pensas ke se alia mondo estas logata, 

ĝia popolo estas nepre homaj estajoj. Nenio estas pli 

absurda. Ni nur bezonas konsideri la vastan nombron 

de vivformoj sur nia propra mondeto por kompreni ke 

inteligentaj estajoj povas esti tute nesimilaj al ni.

Kaj se estas tiom da varieco en unu mondo, la nombro 

de diversaj formoj en aliaj mondoj tra la senlimo sendube 

estas preskaŭ nekalkulebla. Kaj kiom ni gajnas en niaj 

ideoj kiam ni komprenas ke ni ne estas solaj en la uni

verso ! Je la silenta rigardo kaj pripensado de I ’ stela 

cielo, ni sentas ke tiuj ĉi aliaj mondoj estas ĉiuj parto de 

nia universo, kaj ke niaj vivoj, kiuj certe finigos iun tagon 

ĉi tie, estas daŭrigotaj sur tiuj aliaj mondoj por ĉiam —

ciu el ni pasante de pli bona mondo ĝis ankoraŭ pli bona 

mondo ĝis ni atingos la plej dian —  kie la morto kaj h» 

pekado estos perdintaj sian povon por ĉiam.

En kelkaj linioj...

4 t  La estro de « Akademische Lesehalle SSS (Akademia 

legejo), Berlin NVV 6, Albrechtstrasse, II », deklaris sin preta 

clmetigi Esperantajn gazetojn sendatajn regule kaj senpage. Apud 

la multaj gazetoj diversnacilagvaj trovigas tie:

Esperanto, Espero Katolika, Germana Esperantisto, Internacia 

Medicina Revuo, Katolika Mondo kaj Unuigita Tuthomare.

Ni tre dankus al la eldonistoj de aliaj esp. gazetoj se ili bonvolus 

sendi al ia supra adreso senpage ilian gazeton. Koran dankon al la 

administracioj tion farintaj dum 1927 kaj helpintaj nin efike.

Profesoro Dyba, del. de UEA, Berlin-Niederchtfnhausen.

9 # por kunhelpi al starigo de kiel ebie plej preciza radio- 

statistiko por celoj de historio kaj propagando oni jus starigis « Ko

misionon por Radio-statistiko, komisiitan de I. C. K. » Tiu ĉi komi

siono, interkonsente kaj komisiite de Internacia Centra Komitato de 

la Esperanto-Movado en Cenevo helpe kolektos ĉiun necesan mate

rialon por prilaboro Iau direktivoj de nia internacia propagando- 

centro.

La komisionon formas: D-ro Dohler, S-roj Hennig kaj Geipel,

en Riesa. Helpantoj kaj kunlaborantoj en la radio-sfero interrilatu 
tuj kun

S-ro D-ro W . Dohler, Rosenplatz, U , Riesa (Elbe) German
lande.

# * m La stenografa monata gazeto Stift Neil, eliranta en St- 

Joachimstal, Csi. Republiko: publikigos en la numeroj, 6— 12; Fe

bruaro—Augusto 1927: kurson de Esperanto-Stenografio laŭ sistemo 

Gabelsberger. Esperantistoj, kiuj volas ellerni la Esperanto-Steno- 

gration, skribu tuj al « Esperanto Grupo St-Joachimstal ». La abon

prezon por la cititaj numeroj, IO Kĉ sendu samtempe.
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O L I T E R A T U R O

Carma virino
de Jerome K. Jerome.

f e r o n »  K. Jerom e, an g la  novelieto Ju *  m ortinta, verki* P a u l  
K e l l e r ,  T  o  EO m y  a n d  C o ., M a l v i n u a  o f  B r i t a n n y ,  
k. t. p. ĉiam  kun d e l i k a j  bonkoreco kaŭita «ob sp r ita  bonhumoro. 
L a  ĉi-aupra anekdoto estaa trad u k ita  el S k e t  c h e a i n  L a v e n d e r .

« ĉ u  S-ro... la aŭtoro, vere } n

En siaj profundaj brunaj okuloj ekbrilis kontenta sur

prizo batalanta kun miro. De mi ai la amiko jus prezen

tinta nin Si rigardis kun sorca rideto nekredema, sed iom 

esperema.

Li certigis al si aldirante ride : « La sole aŭtentika » 

kaj lasis nin.

« Mi ĉiam imagis vin serioza mez-aĝa viro » ŝi diris kun

ĉarma eta rido ; tiam aldonis mallaŭte, milde : « Mi

estas tiel kontenta vin renkonti, vere. » La vortoj estis

kutimaj, sed ŝia voĉo ĉirkaŭrampis onin kvazaŭ varma 
kareao.

u Venu kaj parolu al mi », ŝi diris, sidigante sur mal

grandan kanapon kaj farante lokon por mi.

Preskaŭ gene mi sidiĝis apud ŝin kun la kapo iomete 

zumanta kvazaŭ pro unu ĉampanglaso troa. Mi estis en 

mia literatura infaneco. Unu malgranda libro, kelkaj 

studskizoj kaj recenzoj, dissemitaj tra nekonataj revuetoj 

estis ĝis tiam miaj nuraj partoprenoj en la kuranta litera

turo. Subite malkrovi, ke mi estis La  sinjoro lu kaj ke 

ĉarmaj virinoj pensas pri mi, tio estis ja cerbokonfuziga 

penso.

<( Kaj estas vere vi, kiu verkis tiun lertan libron », ŝi 

daŭrigis, kaj ĉiujn tiujn brilajn artikolojn en la revuoj kaj 

gazetoj. Nu, kiom agrable esti tiel inteligenta ! »

Si elspiris etan sopiron de vana bedaŭro, kiu trafis 

mian koron. Por £in konsoli, mi komencis prilaboritan 

komplimenton, sed ŝi haltigis min per sia ventumilo. Pro 

posta pripensado mi ĝojis, ke ŝi haltigis min, ĉar ĝi estus 

unu el tiuj ĝentilaĵoj pli bone esprimindaj tute alie.

« Mi scias kion vi intencas diri », ŝi ridis ; « sed ne diru 

ĝin. Cetere, de vi, mi ne scias kiel mi devus ĝin akcepti. 

Vi povas esti tiom ironia. »

Mi klopodis elrigardi kvazaŭ mi povus esti tia, sed, 

guste pro ŝi mi ne sukcesis.

Si lasis sian sengantan manon resti dum unu momen

tero sur la mia. Se ŝi estus ĝin lasinta dum du, mi estus 

jam falinta sur genuojn antaŭ ŝin aŭ ekstarinta sur kapon 

ĉe Siaj piedoj —  farinta ian frenezadon iel aŭ alie antaŭ 

la tuta salono homplena. ŝi tempis ĝin mirinde.

« Mi ne volas ke vi faru al mi komplimentojn, ŝi diris : 

« Mi volas ke ni estu amidoj. Kompreneble laŭ ago mi 

povus jam esti via patrino ! » Laŭ la registro, mi opi

nias ke ŝi estus eble tridek-dujara, sed sajnis dudek-ses. 

Mi estis dudek-tri kaj. mi timas, malprudenta pli ol 

laŭaĝe. *

Sed vi konas la mondon, kaj vi eestas tiel malsimila al 

ceteraj homoj, kiujn oni renkontas. Societo estas senen

hava kaj artifika ; ĉu vi ne trovas tion ? V i ne scias kiom 

mi foje sopiras forkuri el ĝi —  iun koni, al kiu mi povus 

malkovri la veran min mem — iun, kiu min komprenus. 

Venu viziti min kelkfoje —  ĉiam hejme merkredojn —  

kaj lasu min paroli al vi, ĉu ne ? kaj vi devas diri al mi 

viajn lertajn pensojn. »

Mi supozis ke eble ŝi nun ŝatus aŭdi kelkajn el ili tuj, 

sed, antaŭ ol mi bele komencis, alvenis malplena societa 

viro kaj proponis noktomanĝon. Si estis devigata forlasi 

min. Tamen malaperante en la homamason, ŝi rigardis 

malantaŭen trans Sultro kun duontragedia, duonkomika 

okulpreĝo, kiun mi klare komprenis jene : « kompatu 

min. Nun mi devas esti tedata de tiu vakua seninteresa 

ulo » kaj mi kompatis ŝin efektive.

Antaŭ ol foriri mem, mi serĉadis ŝin tra ĉiuj salonoj. 

Mi volis certigi ŝin pri mia simpatio kaj subteno. Fine 

mi aŭdis de la kelnero, ke ŝi adiaŭis frue, akompane kun 

ia seninteresa societa viro.

Du semajnojn poste, mi renkontis amikon en Regent 

Strato kaj ni kune iunĉis en Moniko.

« Mi renkontis tiel ĉarman virinon hieraŭ vespere », li 

diris, « iun sinjorinon Clifton Courtenay, vere amindan 

virinon. »

« Nu ĉu tii konas ŝin ? », mi ekkriis. « Ni estas tre 

malnovaj amikoj. ŝi volas ĉiam, ke mi ŝin vizitu. Vere 

mi devas iri. »

« Nu, mi ne sciis, ke vi ŝin konas », li respondis. Iel la 

fakto ke mi ŝin konas Sajnis kvazaŭ malgrandigi sian grave

con en lia jugo. Sed li baldaŭ retrovis entuziasmon

por ŝi.

« Mirinde inteligenta virino, li daŭrigis. Mi timas 

eble, ke mi tamen seniluziigis ŝin iomete. » Tion li diris 

kun rido kontraŭparolanta liajn vortojn. « Si ne povis 

kredi, ke mi estas la Sinjoro Smith. Laŭ mia libro ŝi 

imagis min tute maljuna homo. »

En la libro de mia amiko mi povis mem vidi nenion, 

kio supozigus ke la verkinto necesas esti pli ol dek-okjara. 

La eraro sajnis al mi pruvo de nesufiĉa kritikemo, sed ĝi 

lin videble plezurigis treege.

« Mi ŝin kompatas », li diris, u alĉenitan al tiu sensanga 

artifika societa rondo, en kiu ŝi vivas. « V i ne scias, 

ŝi diris al mi, kiom  m i sopiras renkonti iu n , a l k iu m i povus 

m alkovri la veran m in m em  —  iun  kiu m in kom Prenus. » 

Mi vizitos ŝin merkredon.

Mi iris kun li. Mia interparolo kun ŝi ne estis tiel 

konfidenca kiel mi esperis, ĉar preskaŭ okdek aliaj homoj 

ĉeestis en ĉambro intencita por la komforto de ok perso

noj ; sed rondirinte dum horo en varmega kaj sencela 

baraktado —  kiel okazas en tiaj kunvenoj al tre junaj
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viroj, ĝenerale konantaj neniun krom la alkondukinta

amiko kaj ne povantaj lin trovi —  mi fine sukcesis inter- 

ŝanĝi kelkajn vortojn kun ŝi.

Si bonvenigis min per rideto, pe kies lumo tuj mi for

gesis mian antauan malkomforton, kaj Ŝi lasis siajn fing-
♦ %'

rojn resti momenteron sur la miaj kun plezuriga premeto.

« Kiel afable, ke vi plenumis vian promeson », ŝi 

diris, « tiuj-ĉi homoj lacigis min tiom. Sidu ĉi-tie, kaj 

rakontu al mi ĉion, kion vi faris. »

« Si auskultis dum Ĉirkaŭe dek sekundoj, kaj tiam 

interrompis min jene : « kaj tiu talenta amiko via —  kun 

kiu vi alvenis —  mi renkontis lin ĉe kara Lady Lennon 

lastan semajnon ; ĉu li verkis ion ? n

Mi klarigis ke Ii skribis libron. « Rakontu pri ĝi ! », 

si diris. « Mi havas tiel malmulte da tempo por legi, kaj 

plie mi satas legi nur la librojn, kiuj helpas al mi » kaj Ŝi 

sendis al mi dankeman rigardon, pli elokventan ol ĉiaj 

paroloj. Mi priskribis al ŝi la verkon kaj dezirante esti 

justa al mia amiko, mi eĉ parkere citis el ĝi kelkajn liniojn, 

pri kiuj mi sciis ke li aparte fieras.

Unu frazo sajne allogis ŝin tute speciale. « La brako 

de bona virino cirkaŭ la kolo de viro estas kvazaŭ savo- 

zono Jetita al li el ĉielo. »

« Kiel bele ! » ŝi flustris. « Rediru ĝin denove. »

Mi rediris ĝin kaj ŝi ripetis ĝin post mi.

Tiam bruema maljunulino flugfalis al ŝi kaj mi rifugis 

for en anguleton, kie mi klopodis aperi kvazaŭ mi havus 

grandan plezuron, sed tute sensukcese.

Iom pliposte, sentante, ke venis la tempo por adiaŭi, 

mi serĉis mian amikon kaj trovis lin parolanta kun ŝi en 

angulo. Mi alproksimiĝis kaj atendis. Ili diskutis la 

lastan krimon de orienta Londono. Ebrian virinon mor

tigis la edzo, laborema metiisto, frenezigita pro la ruinigo 

de sia hejmo.

« Jen », ŝi diris, « vidu kian povon havas virino por 

faligi viron malsupren aŭ lin eltiri supren. » Neniam mi 

legas pri ia afero, en kiu estas enmiksita virino, sen re

penso al tiuj belaj linioj viaj : « La brako de bona virino 

cirkaŭ la kolo de viro estas kvazaŭ savozono Jetita al li el 

ĉielo. » (El angla tradukis Edmond Privat.)

Ce la maro

Heinrich Meine.

Rebrilis suri’ en vasta mar 

Kun lasta lum ’ vespera ; 
Ni solaj sidis, silenta par' 

En amo senespera.

Leviĝis okoo kaj nebuV, 
La mevoj flugadis krie, 

Eklarmis via b el-okui’, 
Rigardis min pasie.

La larmoj falis sur via man', 

Genuis mi kun tremo,
La larmojn de via blanka man ’ 

M i trinkis for kun gemo.

De tiu horo turmentas min 

Sopiro kaj doloro,

Per larmoj de la bel-virin 
Malsanas mia koro.

Sed nur por germanoj

Kuraga juna metiisto germana migris laŭ bona malnova 

kutimo kaj venis ankaŭ al Malaga en Suda Hispanio. Tie 
lin kaptis la malsano de I' fremda lando : akuta febro. 

Kiam fine kuracisto sin okupis pri li, li trovis la kazon sen 

espero. Li ne mankis tion komuniki per sekaj vortoj al 
la malsanulo. La germano rezignacie akceptis tiun infor

mon. Sed por adiaŭi de tiu-ĉi mondo li ankoraŭ volis sin 

bone regali. Li petis la hospitalestron, ke oni servu al li 

la ŝatatan mangon : Acida brasiko, pizoj kaj porka viando.

Oni havis kompaton kun la fremda migranto kaj oni 
penis plenumi ties lastan deziron. Sed kie trovi en His
panio la tute nekonatan manĝajon ? La kuireja junulo 

konsilis. En la haveno trovigis hazarde germana ŝipo- 

La maristoj bonkore donis por la samlandano eĉ duoblan 
kvanton. La malsanulo mangis bonapetite kaj endor
migis profunde. Post tri tagoj li revekigis, sana kiel fiŝo 
en la akvo. Goje li hejmenmigris.

La hispana kuracisto mire konstatis tiun efikon resani
gan de la germana nacia manĝaĵo. Li notis en sian libre

ton : Plej bona rimedo kontraŭ febro estas porka viando 
kun pizoj kaj acida brasiko.

Iom poste Ii devis okupigi pri hispano kiu estis en 

sama stato kiel antaŭe la germano. La kuracisto certigis 
lin pri baldaŭa resanigo kaj ordonis la novan miraklan 
rimedon, kion li ricevis kiel antaŭe de germana Sipo. La 

hispano kun preskaŭa abomeno englutis tiun strangan me
dikamenton kaj endormigis. Kiam la kuracisto lin revidis 
alian tagon ii trovis lin mortinta. Tiam li reprenis la 

notlibron kaj aldonis post la indiko —  Porka viando kun 
pizoj kaj acida brasiko la vortojn : sed nur por germanoj.

Mitropa Jurnalo, N-ro 190.

Kon-

Amerikanaj spritaĵoj
0 * * Certrud Ederle perdis la rekordon de I' kanalo, 

t roue Si konservas alian, ĝis nun malai entiton rekordon : Si pasigis 

pli ol 14 horojn, ne pudrigante la vizagon. « Baltimore Sun ».

,  * * Oni tre honoris la prezidanton de Kubo nin vizitinton 

antaŭ nelonge. Por danki, li tamen estus povinta malkaSi al ni, 

kial en la Havana cigaroj ne estas Havana tabako.

« Chicago Evening Post. »

* * * 1*° plimulton de la monumentoj oni starigis honore je 
viroj, al kiuj dum ilia vivo. miloj deziris la pendigilon.

« Detroit News. »

* * 0 Juĝ i sto en Kansas laste decidis, ke edzo ne estas devigata 

auskulti la babiladon de la edzino. Tiu cl sinjoro laŭSajne ne estas 

edzigita. g Marion Star. »

* * ,  En Louisiana oni interkonsentis pri la evolucia problemo. 

Vizitante la unuagradan lernejon oni devenas de Adamo ; poste en 

la alta lemejo — de I' simio. « Neu Yorker. »

lu Mosta Sinjoro en Oklahoma nun posedas I OO JOO dolar

ojn. Tion li dankas al sia t senhalta laborado kaj honesteco » (oni 

diras) kaj — al la cirkonstanco, ke oni pagis al li 100,000 dolarojn 

por oleo-fonto troviĝinta en sia absolute malzorgita farmo.

« Arizona Record. »

,  * ,  La du malamikoj de ĉiu reformo estas la malbonintencaj 

opoziciuloj kaj — la frenezaj adeptoj. « Springfield Sun. »

* * ,  Oni diras ke en la francaj frenezulejoj troviĝas pli da 

judisto} kaj advokatoj ol homoj de aliaj profesioj. — Ce ni bedaŭrinde 

ne■ « American Lumberman, »

Trad. Franz Ddring
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S H S'”
N. Hohlov.

SERBINO.

Kiu provis, kiu povis spiti al okuloj 

Nigre-brilaj kaj similaj al cindrigaj bruloj ? 

Kies koro en adoro ne ekflamis arde 

Aŭ sin bridis, se sin vidis vole aŭ hazarde ?

Sertono.

Provu veni, povu preni floron de la sudo 

El la rita, trasemita, rondodanca ludo !

Ce la sino de I’ aglino —  nur por agloj loko, 

Por la molaj kaj senvolaj — ruiniga moko...

Kroatino.

KROAT IN O .

Via beleco estaa serena, kiel somera kampa vesper’

Via gracio estas feina, vian naturon kronas sincer’ .

Viaj okuloj lumas varmige : el la profundo de la amni’, 

Viajn parolojn ombra kontralto dolce vualas por la intim’ . 

Kiom de ĉarmo en ĉiu movo, da spontanea, virina dee’, 

Kiom da noblo en la elmontro de bonvolemo kaj amikec’ ! 

Kiom da fajra, sveniga febro en la alpremo de I’ flama

[bus !

Kiom da silko, fabela silko en la pasia guarda tus, !...

Slovenino.

SLOVENINO .

En la montoj vi konkuras ĉamon, 

En la kampoj ĉarmas kiel flor’ , 

V ia koro scias kulti amon,

V ia kanto fluas en ador’ .

En laboro estas vi abelo,

En la danco —  tre malnova vin’, 

En pasioj —  fajro kaj mielo,

E ji kolero —  bela diablin’ !

(I) S H B — M allongigo por reglando de Serbo j. K ro a to j k a j  Slo
venoj. K roato j en n acia  lingvo H ravati.
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Impresoj el Stockholm

Kiam la esperantistoj Kavos konferencon aŭ kongre

son en Stockholm ? Tiu norda Venecio estas unu el plej 

grandiozaj urboj en la mondo. Akvo gin penetras kaj 

ĉirkaŭas el ĉiuj flankoj. La malproksima maro sendas 

tu gi tra I insularo tutan vicon da brilaj marbrakoj kvazaŭ 

dekon da riveroj kaj lagoj.

Impresaj palacoj staras sur majestaj kajoj. Vapor- 

ŝipoj preterglitas antaŭ tiu mirinda Urbdomo kun mez- 

aĝaj arkadoj simile je Duka Palaco en la itala Venecio. 

Mez-aĝaj > Fakte la komunumo konstruis sian luksan 

hejmon antaŭ nur kelkaj jaroj, sed la modernaj svedaj 

arkitekturistoj sukcesis ion lerni el antikvaj belaĵoj por sta

rigi ion tamen tute novan, originalan kaj bongustan. Kiam 

mankis mono por fini la tegmenton, la urbanoj mem do

nacis po unu tegolo el plej bona kuirtero kaj multaj portas 

engravuri tan subskribon. Interne vasta kovrita korto po

vas enteni veran homamason.

Por oficialaj akceptoj orgeno ludas kvazaŭ el ĉielo kaj 

la milo da gastoj malrapide pasas sur la larga marmora 

stuparo kondukanta supren al Ora Salono.

La tutan ĉambregon ornamas muroj kovritaj per oritaj

kiel en venecia San Marko aŭ en Mont

reala Pregejo super Palermo Sicilia. Sed la figuroj estas 

modernaj, eĉ treege. Vespermanĝo de mil homoj tie,

vataj. Neniu estas nura numero. Regas en kutimoj ri

markinda mildeco kaj gentila bonmaniereco en ĉiuj klas- 

soj. Laboristoj estas kleraj, bibliotekemaj, influaj. 

Kooperativaj societoj multe reduktis la koston de la vivo. 

Alta civilizo, morala kaj materia. Homoj lasas por

dojn neŝlositajn pli facile ol en aliaj landoj. En staci

domo, en vagonoj oni ne timas por valizo aŭ pakaĵo. 

Regas honesteco, pureco, lojaleco generalaj kaj la vizi-

ĉe lumo de kandeloj laŭ antikva stilo, jen vidajo unika, 

neforgesebla.

La kelneroj aŭskultas interese la paroladojn, aplaŭdas. 

Oni sentas ilin amikoj, ne birdotimigiloj.

En tuta Svedujo regas tiu sento pri homeco, pri egaleco 

demokrata, pri respekto al ĉiuj personoj servantaj

tanto sentas ĝin, iom hontas pri sia malpli civilizita lando 

kaj filozofias pri tio en vagonaro aŭ ŝipo admirante la 

ĉarman pejzaĵon de I kamparo : lagoj, abioj, ruĝbrunaj 

lignodometoj kun ĉiama blanka randlinio ĉe tegmento kaj 

fenestroj. Feliĉa, bela Svedujo, tiom aminda !

Edm. P.
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Nia dudeka kongreso en Antverpeno (3— 10 Aŭgusto) 

estos granda kunveno. Jam organizigas el ĉie karavanoj, 
t-e apartan sipon mendas la Britoj. Ni antaŭĝoju pri tiu 

bela renkontigo ! Kiu ne konas Belgujon devas nepre 

vidi admirindan Antverpenon kaj neforgeseblan Bruselon, 
du el plej belaj urboj en Eŭropo, kunigitaj per rapidvetu- 
roj kvardekminutaj, do tute proksime.

En Bruselo multaj esperantistoj pilgrimos al la Mond- 

palaco, kie niaj blankharaj, sed ĉiam junaj amikoj Paul 
Otlet kaj Henri Lafontaine fervore organizis kaj reorgani

zis ne nur intemacian universitaton kie esperanto ludas 

rolon, sed ankaŭ tutmondan Bibliografion kaj rimar
kindan dokumentan ekspozicion.

Kiel oni latus gvidi gefilojn aŭ lernantojn tra la salonoj

kun helpo de sia registaro aŭ turisma oficejo. ĉu  aliaj 
volas sekvi la ekzemplon ?

Iu ajn membro proponu la iieron al sia komitato, oni 

elektu apartan komisionon kaj laborigu diversajn grupa
nojn kaj kursanojn. Tiu preparado estas tre interesa 
tasko, ankaŭ tre bone dividebla en fakoj.

Se oni bone organizos la aferon, ni havus belan pil

grimadon en Bruselo por inaŭguri per solena festo la di

versajn novajn salonojn en la Mondpalaco dum nia Uni

versala Kongreso. Surprizos nin trovi tie ankaŭ apartan 

ĉambron pri mondlingvo kaj Esperanto, sed tie ankaŭ 
mankas novaĵoj kaj estus bone se ĉiu nacia societo alpor

tus kelkajn librojn, vortarojn, gazetojn, aperintajn depost 
la milito por modernigi la kolekton. Jen la temoj pri

Esperanto ĉe Mondpalaco en Bruselo

PALAIS MONDIAL, FASADO.

de la Mondpalaco por ke ili lernu per okuloj ! Jen la 

egipta salono : reliefo de la Sfinkso kaj Piramidoj, mo

deloj de faraonaj sarkofagoj bildoj de temploj, planoj de 

urboj, hieroglifoj, kostumoj. Jen la greka, jen la romana 

ĉambroj. ĉie laŭ metoda simpleco ĝuste la neceso kaj 
sufiĉo por vidigi kaj klarigi Ĉion. Jen la montrejo pri 

industrio kaj milito ; ĉio, kion la homa genio eltrovis por 

progresigi kaj faciligi materian civilizon kaj paralele ĉio,
kion ĝi inventis por detrui kaj neniigi ĝin plej rapide kaj
efike.

* * f' * n' * ' *   ̂ (’* ' * '  *

Jen la cambroj pri modernaj nacioj : historio, geogra

fio, ekonomio, specimenoj, bildoj, grafikoj. Sed tiun
parton oni nur komencas. Mankas materialo pri multaj 

regnoj. Malplenaj restas la pretaj salonoj. Ideo venis 
en nian kapon.

Mi proponis ĝin al S-ro Otlet, kiu entuziasme ĝin 

akceptis. ĉ iu  nacia societo esperantista laŭvole prenus 
sur sin la plenigon de la salono pri sia lando. Temas 

cefe kovri la murojn per taŭgaj ilustraĵoj kaj dokumentoj. 
La surskribojn oni farus en Esperanto kun eventualaj spe

cimenoj d e ja  nacilingvo. Jam kelkaj naciaj esperanto- 

societoj aligis al la ideo kaj fervore preparas la materialon

kiuj utilus havigi dokumentojn, planojn, bildojn, prospek
tojn aŭ specimenojn pri ĉiu aparta regno :

I. Geografio. 12. Socio, kooperativoj.

Tero, bestoj, arboj 13. Financoj, suldo publi-
3. Popoloj, gentoj, kostu- ka.

moj, scenoj, statistiko. 14. Instruado.

i '  " * * *  ^>ez°Ĵ» mezuroj, mono.
5. U rb o j. ................... .............16. Lingvoj, dialektoj.
6. Grandaj institucioj. 17. Scienco, scienculoj.

7. Sjldo, flago. 18. Industrio, komerco, ter-
8. Kolonioj. kulturo.

9. Historio. 19. Navigado, fervojoj,
10. Religio. poŝtmarkoj.

11. Konstitucio, Parlamen- 20. Artoj, literaturo.
to, Regnestro.

Oni rajtas aldoni N-ron 21. Esperanto-movado en
tarka.

P or plua informado sin tum i al S-ro Paul Otlet, direc- 

teur du Palais Mondial, Bruxelles aŭ al la delegito de UEA, 

D-ro Paul Kempeneers, 20, rue aux Laines, Bruxelles.

E. P.
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La evoluo de Esperanto
de H. Sakaria.

II

Kiom kaj kiel la g r a m a t i k o  evoluis ? Atenta 

esploro certigas ke —  senteble, precipe en la unuaj ses 

jaroj. Jen kelkaj ĝiaj ĉefaj sekvoj :

a) Malapero de neniel pravigeblaj formoj kiel la rusaĵo 

»< antaŭe ol fini » (finonte) en la u Dua libro » aŭ « k i o » 

(poste a kion ») li parolas (anst. por kio, kial) samtie.

b) Necese skrupula ekuzado de « si », kies aplikado 

en ia unuaj verkoj kaj eĉ sur la paĝoj de la unuaj jarkolek

toj de « Esperantisto » eatis tre arbitra : « Sub arbo, sub 

verda ni sidis, tenante sin (en Fundamenta. Kresto

matio, p. 326 « nin n korektita) koro ĉe koro » ( « Unua 

libro »), « Veninte en sian (-sian) ĉambron n (« Nega blo

vado »), « Anstataŭ provi per ilia (!) propra orelo, ĉu 

nia lingvo estas bonsona aŭ ne, —  ili teorie parolis » 

(« Dua libro »).

c) Malapero de neneceaa kaj germaneca « ĝi » en sen

subjekta propozicio respektive propozicio kies aldona pro

pozicio eatas ĝia efektiva subjekto, —  samtempe, defini

tiva fikso de la kutimo, en tiaj cirkonstancoj adverbigi la 

predikatan komplementon. Jen kelkaj « antikvanoj » 

tiaspecaj : u Gi estas komprenebla per si mem, ke la juna 

homo brulis » (« Neĝa blovado »), « Sajnis tute neebla, 

ke » (Esperantisto N-ro 3, 1892) —  tre tipa ; « amase stari 

sur la strato estas malpermesita » *(el la Ekzercaro en la 

« Dua libro » !) —  tre ofta, eĉ nun kelkfoje defendata.

ĉ) Stabiligo de la uzado de « da », komence oftete 

uzita jene : « Se mi skribus gazeton, kiom legantojn ĝi 

ricevus ! » («Dua libro ») ; « oni ilin tiom fojon noma

dis)... » (« Princidino Mary »).

d) Laŭpova evitado de la akuzativo ; ĝia anstataŭado 

per prepozicioj. Ne satataj ja estis kaj estas tiaj « antik

varo» kiel « konigi tiun ĉi lingvon n (« Dua libro »)

« Mi komencis ricevi multon (nun pli ofte la neŝanĝata 

« multe ») da leteroj ». Sed cetere plena ekstermiĝo de 

tiuj formaj ne esfas videbla. Male, nuntempa grama

tikisto D-ro Walter Lippmann (« Dr. Zamenhof^ Sprach

liche Gutachten », 1921, p. 42-3) preferas « multon n kaj 

rekomendas ĝin al la esperantistaro.

e) « ĉ i » estas uzata egalrajte antaŭ aŭ post la korelata
#

vorto.

El la komenca hazarda uzado defenis tiaj malkompre- 

neblaĵoj, kia « neĉitiea » (« Princidino Mary »). Laŭ 

peto de E. H . (tre versajne E. Hall). D-ro Zamenhof en 

La Esperantisto (N-ro 5, 1892.) Klarigis : « La esprimo »

« ĉi-tiea » (adjektivo de tie ĉi) estas tute regula.

J. Lojko (traduko de fabloj de Esopo, sen uzo de la arti-

f) La artikolo estas ellasebla : Provoj, faritaj de 

kolo) kaj kelkaj aliaj, montris, ke la artikolo, malfacila 

por slavoj, estas evitebla. En Esperantisto (N-ro 2, 1891), 

Zamenhof ne malaprobras tion, sed ankaŭ ne konsilas 

ĝin. En la gramatiko de « Universala Vortaro » li la 

regulon klarigas per tiusenca noto, tamen per tio ne rom

pante la « fundamenton » sed sur pere substrekante, ke ja 

la unua regulo enhavas nenian devigon al la uzado de la 

artikolo.

La ellaboriĝo de tiuj ĉi sekvoj de la evoluo gramatika 

de Esperanto estas dokumentita per unu el la plej gravaj 

libroj de nia literaturo : la Ekzercaro, aperinta en septem

bro 1893. La redakcio de Esperantisto atentige diris, la 

unua libro estis destinita por sistema lernado. Gi estis

io multe pli grava : trezoro en kiu kolektigis la lingvaj 

s p e r t o j  de la unua esperntisto, m a j s t r o  Z a 

menhof.

Dum la « ekzercaro » trovebla en la « Dua Ubio » pre

zentis lingvaĵon ofte malglatan kaj iom krudan —  kiel mi 

jam montretis —  en la nova libro la lingvo estas eleganta, 

facila, logika, polurita per la komuna laboro de Zamen

hof kaj liaj diligentaj kunlaborantoj. Efektive la dua 

Ekzercaro eatas frukto ne nur de la persista verka laboro 

de Zamenhof, —  potenca instigo al la ellaboro de la defi

nitiva stilo estis ankaŭ la multego da demandoj pri dubaj 

punktoj kaj reguloj, kiuj, —  mi pensas —  malfermis al 

Zamenhof ofte —  tute ne intencite de la demandinto —  

novajn verojn, pli bonajn labormetodojn kaj esprim-rime

dojn. Ankaŭ konsilojn li ricevis, utiligeblajn por la bono 

de la lingvo. Oni legu nur la lingvajn respondojn ( I ) en 

La Esperantisto, por vidi kiel vasta lia tiama korespondado 

estis. Eatante ĉiam ĉe la koro de la movado, redaktante 

ia Esperantiston, D-ro Zamenhof plej unue kaj plej bone 

povis percepti la esencajn flankojn de la jam matura 

strukturo de la lingvo. Gin li precize formulis per la 

« Ekzercaraj » ekzemploj nek rigidaj, nek matematikaj sed 

vere spegulantaj la tutan spiriton de la lingvo.

Kiel la Zamenhofaj vortaroj sekvigis post si centojn da 

aliaj leksikaj verkoj, tiel ankaŭ ia Ekzercaro sekvigis aliajn 

detalajn gramatikajn verkojn. Ilin eĉ citi ne estas ĉi tie 

eble. Por la senpera evoluigo de la gramatiko ilia 

signifo estas malgrava kvankam por la instruado de la 

jam atingito ili povas havi valoron netakseblan. La 

Lingvaj Respondoj (2) de D-ro Zamenhof sendube en

havas genuojn de estontaj pliperfektigoj de la gramatiko 

de la lingvo, sed dank’ al la nerapida antaŭenpaao de la 

lingvo, Ia estontaj sanĝiĝoj kaŝiĝas por ni malantaŭ densa 

vualo de la nekonateco.

(1) T re  bedaŭrinde esta», ke plena represajn  de f i !  ne aperis. Nur 
ek strak to jn  — verdire, la  esencajn , sed tamen fragm ento jn  — prezen
ta s  la  « 2-a kolekto • ap erin ta  en « O ficiale gazeto ; >

(2) Precipe t iu j  el la  1907 k a j  19 11  ja ro j .
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Esperanto en aliaj kongresoj

Ni intencas kici eble informi niajn legantojn pri 

ĉiuj kongresoj anoncintaj ke ili uzos Esperanton, ĉu kiel 

diskutlingvoj ĉu kiel solan tradukilon de la diverslingvaj 
raportoj. Pri ia tendenco religia, socia aŭ politika de 

tiuj kongresoj ni nenie) respondecas. Estas ilia afero, 

ne la nia. Por helpi la sukceson de la provo, la esper
antistoj ilin partoprenas tute libere laŭ siaj personaj kon
vinkoj.

Intemacia Katolika Kongreso.

D ato : Julio aŭ Aŭgusto. L o ko : ........  (Nederlando)

Ĝi estos versajne la plej multenombra, ĉar la Katolikaj 
uzantoj de Esperanto farigis tre multnombraj lastatempe.

La Katolika Espero plej malnova esperanta revuo re

daktita de Pastro Ramboux, regule aperas kun interesa 

enhavo. Aliflanke aperas K A T O L IK A  M ONDO, for
mato de taga Jurnalo. Nuna prezidanto de la Internacia 

Katolika Unuigo Esperantista estas Pastro Mesian en 
Vieno.

Ni reparolos pri tiu kongreso tuj kiam la dato estos 
fiksita. Por informoj sin turni al :

Pastro G. Ramboux,

22, Cours Albert I", Paris (V III0).

Interreligia Kongreso por Paco.

31 Julio— 2 Aŭgusto en Hago (Nederlando). Ni jam 

publikigis leteron pri la celo de tiu kongreso atingi pli da 

kompreno kaj toleremo inter diversaj kulturoj kaj gentoj 

de Oriento kaj Okcidento kaj unuigi ĉiujn bonvolojn de 

sinceraj religiuloj aŭ etikuloj por labori por vera paco. 

Sur tagordo interalie : Homaranismo de D-ro Zamenhof 
kaj Interreligia pacmovado en Hindujo.

Aligo : 3 guldenoj. Informoj ĉe S-ino Isbrŭcker, 
32, Oostduinlaan, Hago.

Intemacia Konferenco de gvidantoj 
de pac-movado junulara.

12—24 Aŭgusto en Ommer (Nederlando). La parto
prenantoj logos plejmultaj en aparta tendaro, kiel last
jare okazis en Bierville.

Intemacia religia-socialista kongreso.

30 Aŭgusto—2 Septembro en Le Locle, ĉe franca land

limo inter Besanpon kaj Neuchatel (Svislando). Tiu kon
greso kunigas partianojn de « absoluta konvinko », kiuj 

vidas en socialismo kaj kontraŭmilitismo la realigon de 
sia konscienca kredo.

Informoj ĉe S-ro Henry Andre, arkitekto, Morges 
(Svislando).

Internacia Kongreso pri Edukado dum somero de ve

nonta jaro 1929 en Kopenhago tiu kongreso, okazonta 

post unu jaro kaj duono sekvos al tiu de Locarno en 1927, 

kie mil edukistoj diskutis temojn de pedagogio kaj pro la 

lingvaj malfacilajo! decidis sekvi la ekzemplon de la Praha 

Paceduka Konferenco rilate al Esperanto.

Informoj ĉe Internacia Oficejo de Edukado, 2, rue 
Charles Bonnet, en Geneve.

Kiel traduki paroladon ?
Plej tede estas traduki frazon post frazo. Tion oni ne 

plu faras. La tradukisto notas dum parolas la kongre

sano kaj, post kiam tiu residigis, ti ekstaras kaj resumas la 

paroladon Esperanten. La sistemo taligas por paroladoj 

dek ĝis dek-kvin minutaj. Se ĝi daŭrus pli longe necesus 

haltigi aii arangi jam antaŭe dividon en du au tri partoj.

Kiamaniere la tradukonto skribu sur sian notlibron ? 

ĉu  li stenografu ? Ne, ĉar tiam li havos du taskojn, kiam 

li staros antaŭ la publiko : unue deĉifri la stenografadon 

kaj due traduki esperanten. La publiko sentos la troan 

klopodadon kaj tediĝos.

Kontraŭe li devas noti ne en la lingvo parolata, sed en la 

parolota, li devas jam prepari en esperanto sian tradukon 

aŭ pli ĝuste sian resumon. Se parolado dauris IO minut

ojn, sufiĉas inter 4 kaj 6 por trafa resumo. Lauvorta 

traduko samlonga estas terure enuiga kaj seka afero, sen 

ia efiko sur aŭdantoj. Necesas noti la ĉef punktojn, even

tuale trafan rimarkon aŭ spritan ŝercon. Akurate skribu 

ciferon aŭ nomon cititan. Se la parolanto ripetas saman 

argumenton, forstreku unufoje, lasante ĝin en la pli 

taŭga loko. Preskaŭ ĉiuj faras tion. Profitu ĝin por 

gajni tempon.

Bona tradukonto ne skribas troe por ne perdiĝi en siaj 

notoj. Dum la tuta aŭskultado li preparu sian postan la

boron por esti tute preta kaj ne tedi la aŭdantaron per ser

ĉado kaj sanceliĝado. L i neniam hezitu aŭ korektu sin. 

Pli bone iri antaŭen kaj diri novan pli gustan frazon.

Kiam venas lia vico, li levu la nazon el sia notlibro, 

/parolu kiare, laute, ne trorapide, kun la nura sed forta 

volo komprenigi al ĉiuj tion, kion celis la parolinto. La 

tradukisto evitu ĉiun nerektan esprimon aŭ komplikecon. 

Li ne rediru la tutan tempon : « Sinjoro delegito diris, 

Sinjoro delegito argumentis, Sinjoro delegito konkludis, 

ktp. n Sufiĉas klare eldiri unufoje en la komenco la no

mon kaj landon de la parolinto kaj poste flue paroli 

kvazaŭ li mem en rekta maniero kaj unua persono, akcen

tante gravajn argumentojn per decida trafa laŭtaĵo : 

« Neniam nia grupo akceptos similan proponon kian faris 

la raportinto. n

Absolute necesas, speciale se la parolado estis mal-
* * ; • t * * * < - * ~

klara, indiki en la fino la akuratan intencon de la paro

linto : « N i voĉdonos por » aŭ « N i voĉdonos kontraŭ tiu 

aŭ alia propono. »

Entute la arto de paroltraduko estas tre interesa, sed 

laciga. Unu homo ne povas dejori sole. Devas esti 

laŭeble du por granda kunveno. Sed nenia laboro estas 

pli lertigo kaj instruiga pri ambaŭ lingvoj, la audata kaj la 

uzota. ii

Konkursoj de tradukistoj estus plej utila kaj urgo no

vajo en niaj grupaj kunsidoj kaj poste en niaj naciaj kon

gresoj, kie la audantaro kapablas kontroli la sencon. 

Poste ni povus provi en niaj universalaj. „
bani. r .
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K R O N I K O

Austrio.

Graz. — La bona ekzemplo de Wien jam efikis. Ankaŭ en 

Graz ekzistas policanoj parolantoj Esperanton kaj montrantaj tion.

Krems. — Festvespero IO-XII-27.

Leoben. — Generala kunveno. Elekto de S-ro Krainz kiel P, S-ro 

Fassmann VP, F-ino VVeber, K.

Linz. — Ankaŭ en tiu-ĉi urbo oni konsentis, ke la policanoj 

sciantaj E portu sur maldekstra brusto Ia ildeton kun surskribo 

« Esperanto ».

Wien. — En realgimnazio III kurso, gvid. de profesoro Joki. 

30 anoj. En burga lernejo III kurso gvid. de S-ro Smitai.

— Societo Danubio : Vigla vivo. Rusa kulturvespero. Prelegoj 

Zamenhofa soleno l2-XII-27 Festparolado de S-ro Zimmermann. 

Lumbildoj pri la majstro el lia vivo ĝis la morto. Deklamoj. La 

societo akiris 42 librojn por la biblioteko.

— Esperanto Organizo de la ofichavantoj arangis grandiozan 

festkunvenon. Paroladoj de profesoro Joki kaj D-ro Sos. Bonega 

vizito. Gastoj, geedzoj Baikanyi el Budapest, varme akceptitaj.

— Enkonduko de E. kun permeso de la ministerio en Ia instru

planon de la Faka lemejo por instruistoj en Strebersdorf apud Vieno. 

Estas la unua porinstruista lernejo en Ia lando, enkondukinta Esper

anton. Instruas S-ro Smitai.

—  En la Burgenland E. komencas ekvivi. En Eisenstadt S-ro 

profesoro Morascher gvidas kurson kun 31 p.

Belgiano.

Antverpeno. — La 3-an de Novembro malfermas kurso organi

zata de la « Komerca Grupo * kaj gvidada de S-ro M. De Ketelaere.

— La 12-an, la unua vintra balo de « La Verda Stelo » brile malfer

mis la serion de Ia Grupaj festetoj. —  La 26-an la Grupo amike 

akceptis S-rojn Hans Jakob, Direktoro de UEA. el Genfcve kaj

S-ro Ellersiek, el Berlino. — La l-an de Decembro malfermigis kurso 

organizita de « La Verda Stelo » kun 25 novaj lernantoj. —  La

10-an de Decembro, la dua vintra balo kunigis multajn Esperantis

tajn dancemulojn.

Britlando.

Bournemouth. — Kurso kun 9 lernontoj, kiu kunvenos Ĉe 119

Pine Road, VVinton, 7.30 vendrede

Kurso ĉe Melcombe, Portfleld Road, Christchurch, lunde 7.30.

Supera kurso ĉe 18-a Grand Avenue, VVest Southbourne, je 7.30,

merkrede. Ciu kurso senpaga por laboristoj.

Bourne ville. — Esperanto estas enkondukita en la temaron de la 

Giris' Day Continuation School. Estas kvin kursoj, kun pii ol cent 

lernantinoj. La plimulto laboras Ĉe la fabrikejo de Cadbury. Ciu 

montras grandan intereson, kaj kelkaj intencas kongresi en Antver-

peno. . -I 53 , . .

Uverpoot. — Nova kurso de Victoria Settlement, Netherfield,

marde, 8.0.

London. — Workers’ Educational Association (London District) 

eldonas liston de siaj kursoj, inter kiuj trovigas Esperantaj kursoj 

Ĉe Wandsworth, Fulham, Hammersmith, Kendon, VVest Ham, kaj 

VVimbledon. Estas bone noti la dauran kreskon de intereso pri 

Esperanto ĉe Ia kursoj de W . E. A.

London. S. W. -  Grupo Ĉe la S. W . D. O., kiu konsistas el

21 mebroj, filiigis al la B. E. A. sub la nomo Viktoria Esperanto- 

Grupo. Sek., H. VVhite, ĉe S. W . D. O ., S. W . I. Kunvenoj jaŭde, 

10.30.

London, Wlmbledon. — S-ro R . A. M. Kearney, B. A., D.B.E.A., 

anoncas novan kurson ĉe 95 Cromwel! Road, kaj sendos detalojn pri 

vespero al interesitoj.

Motherivell, Skotlando. —  Nova grupo, kiu filiigis al la B. E. A. 

Sek., J. G. Kinniburgh, Kylepark, Uddington. Kunvenoj : Daniel 

High School, marde kaj vendrede, 8.30. Oni enkondukis Esperanton 

en la temaron de la Vesperaj Lernejoj. Gratulon I

St-Andreu)s. —  Post serio de leteroj al la redaktoro de loka jur

nalo oni anoncis kurson de Esperanto en la kolegio Madras. La 

malferma parolado estis farita de S-ro J. M. VVarden al 33 ĉeestantoj.

Southport. — Nova Sekretario : F-ino E. Kay, 7 Bridge Grove. 

Supera kurso en Science and Art Schools sub la W. E. A., merkrede, 

7.15, kaj elementa kurso samloke sub Ia Southport Education 

Authority, vendrede, 7.15.

Bulgario.

Plivigligo de la movado post la verda semajno. Ĉefurba gaze

taro informas pri kursoj de E. en urboj kaj vilagoj.

Lam. —  Kvar kursoj: I. urbanoj; 2. gimnazianoj; 3. turkoj;

4. por hebreoj. Mihalci (Vilago en Tirnova regiono) Kurso gvid. 

de F-ino Cvetana K. Jamakova, 15 anoj, Kurso por knaboj gvid. 

de S-ro Janco Jotov, D de UEA.

Botanica (Bela regiono). Kurso kun 15 anoj, gvidada de S-ro 

Mandov, instruisto.

Dolna Gnojnica (Rahova regiono). —  Kurso kun 15 anoj. Gvidas: 

Georgi Savov, postresto.

Ruse. —  Tri kursoj en la Knabina gimnazio. Geurbana kurso
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kun 27 anoj. Ambaŭ gvidas Iv. Kotov. Kurso en Carpentista lerne

jo kun 45 anoj : gvidas Marin Ivanov.

Sofia. — !4-XIl-27 : Zamenhofa festo en solena intimeco. Paro

lis kapitano Radev, S-ino Lidia ŝiSmanova k. a., S-ro Z. Jordanov 

gvidas kurson por fervojistoj.

Sofia. — Inter la kursoj de fremda lingvoj arangataj de la Direk

cio Poita, komencis laŭ konsento de la direkcio esp. kurso. Cin 

gvidas S-ro Zah. Zahariev.

Danzigo.

T A  VORA DEKRETO  DE LA  R EG ISTA R O  D E DANZIGO

t La Generala Sekretario de I. C. K. en Cen&ve informas nin pri suk

ceso atingita sekve de aparta peticio de Danziga Esperanto-Asocio 

La Danziga Senato publikigis la jenan dekreton:

Esperanto-lntruado en Elementa Lemejo.

Sekve de tiucela peticio de la Danziga Esperanto-Asocio ni kon

sentas pri la organizo de ne-devigaj Esperanto-kursoj en ia supera 

Stupo (6—8 lernjaro) de Ia Elementaj Lernejoj, se ekzistas taugaj 

instruistoj kaj instruistinoj por tio. «La laŭplana instruado ne devas 

esti malhelpata per tiuj kursoj. La Esperanto-leclonoj devas okazi 

ekster la tempo de la instrua horaro. La kostojn devas porti la kurs- 

partoprenantoj mem.

Peticioj pri permeso devas esti adresataj al ia kompetentaj dis

triktaj instru-konsilantoj, kiujn ni rajtigas memstare decidi pri tio.

Danzigo, la IO Novembro 1927.

W  II b 9-7.

La Senato,

Sekcio por scienco, arto kaj popolklerigado

La dekreto estas publikigita en la « Oficiala Lerneja Informilo 

de ('Elementaj Lernejoj de la Libera Urbo de Danzigo », N-o 6, 

pago 27, de I Decembro 1927.

Irlando.

Dublino. — Ce Rotaria Klubo, S-ro Mortished Prezidanto de la 

Irlanda Esperanto-Asocio, faris prelegon pri Esperanto je la 2-a 

Januaro, kaj bonaj raportoj aperis en la Irlandaj Urnaloj.

— La Irlanda Esperanto-Asocio havigis novan kunvenejon en 

Dublino, la Leinster Starta Cambro, kaj de nun kunvenos Ĉiu ven

dredo vespere ja la sepa kaj duono. (Sek ; 5 Mount Eden Road, 

Dublin, S. E. I.)

— Elementa Kurso sub S-ro F. R. A. McCormick komencis la

6-an Januaro Ĉe la kunvenejo de la Asocio.

Libia

fierigasi (Cirenaiko). — En tiu havenurbo de Ia progresanta 

itala kolonio afrika nia samideano Sefredaktoro Gino Catarzi pro

pagandas por nia afero, kunlaborante kun I. C. K. en Cenevo. Ni 

esperas, ke ankaŭ tie tre baldaŭ ni havos rondon da aktivaj indi

genaj esperantistoj.

Insulo Sta. Tomaso (Afriko).

St-Thomas. — Post prepara korespondado kun I. C. K. en 

Cenevo, pri lerniloj ktp. nia nigra samideano, S-ro M. M. Pina, 

delegito de UEA, komencis kurson por indigenoj. Gazetara pro

pagando estas komencita jam antaŭ kelkatempo.

Pollando.

Bielsk-Podlaska. — Post klopodoj de S-roj Sudlitz kaj Wit- 

kowski, E estas enkondukata en la Popola Universitata. Kurso kun 
flo anoj.

Bialgstok. — 15-XII-27, Zamenhof festo. Ducent personoj.

Deklamado. Prezentado de esp. diskoj. Kontentiga vendo de libroj. 

26-XII-27, Prelego de S-ro tapiro. 40 personoj. Novaj UEA anoj

varbitaj.

Katowice. — 7-XII-27, Zamenhof festo. 80 personoj. Pollingva 

parolado de S-ro Broder, germanlingva de S-ro Kloss. Prezento de 

diskoj «Tr i  Ergon ». Lotumado de esp. libroj.

Lublin. — Loka filio de « Pea j» vigle eklaboris. Membraro nuna 

50 p. 2 kursoj. Surstrata propagando. Prelego de D-ro J. Medr-

kiewicz.

Zabierzouo — Kurso inter fervojistoj. — Gvid. : S-ro Fudro,

delegito de UEA. 30 anoj.

' « +  : y  *• V v -'V ; v r * * -• ’%*** ife*

Rumanio.

Bucuresti. — Post propagando pergazeta de S-ro Harabagiu, del. 

UEA., S-ro Prager malfermis tri sinsekvajn kursojn publikajn tre 

vizitatajn, en Evangelia Lernejo. Antaŭ Ia kursoj sukcesajn enkon

dukajn konferencojn faris S-ro H. Fischer, L. K.

Vigla komitato de S-roj Prager, Harabagiu kaj Rabinovici pre

paras rumanan represon de antaŭmilita ŝlosilo.

Fondaĵo donacita de S-ro Prager ebligis al Rum. Esp. Soe. eldo

non de pluraj propagandaj presadoj praktikaj bonaspektaj.

Ciuj. — 28 Novembro, Konferencis pri esp. S-roj Paraschivescu 

kaj Jakobovics. Publikan kurson malfermis S-ro Morariu en rotn.

kat. liceo.

Causanil-Noi. — Nova teatro-kino ricevis tito ladon e Esper

anto ». Teatrestro : M. Rabinovici, « baptopatro » : N. Contarji.

Ruslando.

El 12 ekstersovetaj landoj de Eŭropo kaj Azio, 23 invititaj esper

antistoj pasigis en USSR 3—4 semajnojn, dum lasta Novembro okaze 

de la grandaj festoj de Ia 10-jara datreveno de la revolucio.

Ili vizitis la urbojn : Moskva, Leningrad, Kiev, ĥarkov, Smo- 

lensk, Minsk, Tverj k. a.

Okazis 4 radiodisaŭdigoj en Esperanto el Moskva Radio-stacio 

« Komintern » kaj unu el Kieva radio-stacio.

La esp. delegitaro partoprenis la Mondkongreson de I'amikoj de 

USSR, kie gi sukcesis kolekti 250 subskribojn (25 % da kongre

sanoj !) sub la deziresprimo pri akcepto de Esperanto. La esp. 

delegitaro estis kinematografita en aparta grupo. Okazis inter

nacia konferenco por laborista korespondado.

Reprezentantoj de la esp. delegitaro partoprenis kunvenon de 

moskvaj laboristaj korespondantoj. Raportinte pri la internacia la

borista korespondado rimarkigis, ke la vivo mem progresigis du ma

nierojn de la internacia laborista korespondado : Esperanto kaj foto- 

korespondado. La invititoj vizitis multajn sovetiajn instituciojn, fa

brikejon, kazernojn de la Ruga Armeo k.t.p. En la bankedo, aran

gita de Moskva Soveto por honorigi la gastojn, prezidanto de I’ Po- 

polkomisararo kamarado Rikov toastis : « Vivu Esperanto ! »

La invititaj esperantistoj uzis Esperanton kaj tiel faris gravan 

propagandon por Esperanto kaj SAT. J. N.

Svedlando.

S-ro Andreo Ce, konsilanto de la Internacia Centra Komitato 

vojagas propagande en tiu-ĉi lando. Invitis lin urbestro Lindhagen 

kaj la Sveda Esperanto-Federacio. Necesis interveno de Princo 

Karlo por ke pastro Ce, ricevu forpermeson de la Episkopo. Nun jam 

li vizitis la plimulton de lokoj kaj ĉie vigligis la movadon. Gazetoj 

ĉie favore raportis. Li bone impresas per sia personeco kaj paroloj. 

Ke li ĉiam havu forpermeson ! En Stockholm, gastigita ĉe urbestro 

Lindhagen S-ro A. Ce parolis, montrinte sian bonegan instrumetodon 

por lecionoj ĉe vesperkursoj de la Laborista Kleriga Asocio (Bes- 

kovvska Skolan). Kurso por gvidantoj laŭ peto arangita de la Sve-
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vat en Radio-stacio Toulouse (franc? kaj en Esperanto). Poste U 
prelegis en la salono de la ekspoziciejo, sub prezido de S-ro Beau
lne!. « Temo ; Esperanto vivanta lingvo » Laborkunsido je la 
28-a Decembro en la Granda Liceo. S-ro Despeyroux prezentis la 
moralan kaj S-ro Croisat Ia financan «aporio» de la federacia, la 
delegitoj tiuj de siaj kluboj. Vigla diskuto pri organiza sistemo kaj 
pri propaganda taktiko.

Voĉdono de deziresprimo: Peti la ministerion de Instruado 
oficialigi la diversgradajn diplomojn pri Esp. studado, donataj de la
S. F. P. E. Oni decidis krei Centran Oficejon por universitataj infor
moj kaj instigi la universitatajn oficejojn francajn fari provon kun 
uzo de E. por la eksterlanda korespondado.

Vespere en la amfiteatro de la malnova Literatura Fakultato, 
sub prezido de la rektoro, franclingva parolado de D-ro Privat pri 
« Lingvoj en Internacia Vivo ». 200 Ĉeestantoj, inter lli la anoj de la 
patronadkomitato kaj eksterlandaj studentoj. Granda sukceso kaj 
disaŭdigo per la radio-stacio.

de Federacio. Surpriza vizito de S-ro Leo Belmont el Varsovio kiu 

sprite kaj elokvente alparolis Ia kunvenintojn.

Ekster tio, S-ro Ce paroladis antaŭ reprezentantoj de Ia Cefioslo- 

vaka, Hungara kaj Rumana Legacioj kaj antaŭ anoj de la Internacia 

Klubo. Parolado en Klubo de kontoristinoj : Teino : Esperanto kaj 

Komerco.

Eskilstuna. —  Parolado et la tiea radio-stacio. En Nyndshamn, 

Sodertelje kaj Upsala paroladoj.

En Gdvle vizito de gazetoj kaj estraro de lernejoj. Kunhelpis 

S-ro Helsing. Publika parolado de la Liceo, kaj poste en najbaraj 

lokoj SkutskSr kaj Hedesunda. Interpretis S-ro A. Liljemark. 

Hudiksvall : Parolado Ce Bontemplanoj. Interpretis S-ro G. Johans- 

son. Gazetaro favora. Represo de intervjuoj.

Sundsvall. — Parolado pri Rumanio ĉe Radio-stacio, sen traduko. 

Parolado Ĉe Bontemplanoj. Plej norda loko vizitita estas Hernti- 

sand. Intervjuo kun gazetisto ; publika kunveno kun 50 vizitan

toj. —  S. J.

Malmo. — Parolado de S-ro A. Ce 28-XIl-27. 150 personoj. 

Granda intereso, favora gazetaro. — E. A.

Svislando.

Berti. — Zamenhofa festo.

Ĝenevo. — Zamenhofa festo. Vendo de libroj por 80 fr.

Luzern. — Kurso kun 12-anoj. Gvidas S-ro J. Forster, in

struisto.

Lyss. — Nova kurso por komencantoj gvidata de S-ro Ernst 

Scheurer, delegito. Partoprenas 12 personoj, inter ili 3 fervojistoj 

kaj 2 poetistoj.

Vai de Ruz. — Kurso ĉe Centro de Laborista Eduko, 12 anoj 

gvidas profesoro Perrenoud en Cernier. Toulouse: Grupo de stud. kongresanoj.

Esperanto inter universitatanoj
Unua kongreso 

de la Franclanda Esperantista Universitata Federado.

Toulouse, 27—30 Decembro 1927.

S-ro Herriot, ministro de Publika Instruado akceptis la honoran 
prezidon. Li delegis la rektoron de la Toulousa Universitato por 
reprezenti lin. La patronada komitato de la kongreso enhavis aron 
da sciencaj aŭtoritatoj, inter ili profesoron Durrbach, dekano de la 
Literatura Fakultato, membro de la Franca Instituto, kaj S-ron Gas- 
serat, direktoro de la Observatorio, ano de la Scienca Akademio; 
Profesoron Abelous, dekano de Ia Medicina Fakultato ; profesoro 
Camochel. direktoro de Ia Elektroteknika Ingenie™ Instituto, pro- 
feroson Nicolas, direktoro de la Agrikultura Instituto. El ekster
lando venis D-ro Edmond Privat kaj profesoro Bujwid por alporti la 
moralan subtenon de la Internacia Centra Komitato kaj de la Inter
nacia Scienca Asocio Esperantista.

27 Decembro: oficiala akcepto per la urbestraro en la urbdomo. 
La urbestro, S-ro Billieres bonvenigis la kongresanojn per varmaj 
vortoj. En la nomo de Ia Loka komitato S-ro Badin dankis. Tuj 
poste okazis la solena malferma kunsido en la festsalono de la Univ. 
esp. klubo. La estraro konsistis : S-ro Drech, rektoro de Ia Uni
versitato, prezidanto, Inĝ. Salles kaj Stud. Sultan sekretarioj. Mal
ferma parolado de la prezidanto, transdoninte la salutojn de la 
ministro kaj de la universitato. Salutparoladoj de D-ro Privat nome 
de ICK, de profesoro Bujvvid por ISAE, de S-ro Morly por la S.F.P.E. 
kaj de delegitoj de aliurbaj universitataj kluboj. Laŭtlego de leteroj 
kaj depeSoj alvenintaj grandnombre. Vespere parolado de D-ro Pri-

30 Decembro 1927 : lastaj laborkunsidoj. S-ro Zyiherstejn 
raportis pri Ia laboro de la komisiono por eksterlandaj rilatoj kaj la 
stato de la esp. movado en universitataj rondoj Oni decidis Inviti 
la ICK meti en tagordon de la 20-a kongreso la temon « Esperanto , 
en Universitato n kaj okazigi tie diskuton inter reprezentantoj de
ISAE, TEKA TAGE, juristoj kaj studentoj.

La kongreso elektis kiel prezidanton de Ia federacio S-ron Coi-, 
ton, profesoro ĉe la Sorbonne, ano de la Scienca Akademio. La 
Plenuma komitato por 1928 konsistas el : Magistro Despeyroux, 
Lyon, gen. sekretario ; stud. Zy!berStejn, Toulouse, sekretario por 
eksterlandaj rilatoj; magistro Le Bourhis, Rennes, gazetara sekre
tario; infi. Croisat, Lyon, kasisto. D-ro Privat, profesoro Bujold M  
profesoro Cart estis elektitaj konoraj membroj de la Federacio.

Post sukcesa bankedo en goja atmosfero la kongres finigis. La 
venonta okazos en Grenoble. Funkciis dum la kongrestagoj bela 
ekspozicio altirinta kelkcenton da vizitantoj. Gazetaro atentis kaj 
dediĈis favorajn artikolojn. Kongresano.

Akurateco~e£ en polemikoj

S-ro Montagu C. Butler el Londono nepre deziras remalfermi 
polemikon pri landnomoj kaj dissendas pri tio propagandilon plenan 
je gravaj mankoj pri faktoj kaj vero. Li citas rezolucion de Vieno, 
sed forigas unu paragrafon, kiu ne plaĉis al li. Li priskribas sin
tenon de UEA ne konforman al la nunaj faktoj. U  riproĉas al 
ceteraj ne sufiĉe submetigi al Lingva Komitato, sed li mem uzas radi
kojn kaj afiksojn (kiel -end) rifuzitajn de L. K. Fine li citas kiel 
ekzemplojn de lingva fideleco et personojn, kiuj ka£e simpatias al 
nova mondlingvo.

Iam S-ro Butler bedaŭros, ke lingva fanatikeco lin blindigis tiel 
dangere kaj li konstatos, ke UEA pli of li respektis la lingvon de 
Zamenhof. (Red.)
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20 UNIVERSALA KONGRESO 
DE ESPERANTO

^S O M E R A  UfllV E R S I TATO
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INVITO AL ANTVERPENO!

Karaj Gesamideanoj,
» Antaŭen do por Esperanto 

t Venu al ni el ĉiu monda land'. »

Por Ia dua fojo en ia historio de Esperanto, ia mond

konata urbo Antverpeno havas ia honoron inviti la tutmon

dan Samideanaron ai Universala Kongreso.

Kvankam en la nunaj postmilitaj tempoj, la vivcirkon
stancoj estas tre malfaciligataj kaj la arangoj de interna

ciaj kunvenoj kaj festoj influataj de la multekosteco de la 

vivo, tamen ia sukceso kiun havis la 7-a Universala Esper

anto - Kongreso en 1911 instigis la en Antverpeno res

tantaj membrojn de « La Sepo por la Sepa », akcepti de 

Belga Ligo Esperantista la taskon inviti la tutmondan 

Esperantistaron por festi en Antverpeno la dudekan mond
kongreson.

Multnombraj allogaĵoj altiras al nia fama belga urbo la 
Esperantistojn kaj nome la faktoj ke Antverpeno estas la 

unua urbo en Belgujo, kie Esperanta lingvo profunde enra

dikigis ; ke la sepa kongreso kun siaj 1800 partoprenantoj 

estis vera sukceso, kompare kun la ses antaŭaj ; ke Ant
verpeno estas la fama arturbo de Rubena, Van Dyck,

I eniera, Breughel, Quinten Metsys, Plantin, kaj konservas 

en siaj muzeoj multnombrajn artaĵojn kaj memoraĵojn pri 
tiu fama flandra artepoko ; ke nia urbo estis dum la meze

poko unu el la plej brilaj fokusoj de la Renesanca kulturo 

kaj ke en la nuna tempo ĝi estas la plej granda kaj plej 
grava havenurbo de la kontinento.

ĉiuj novaj haveninstala^* kaj la triobla pligrandigo de 

la urba teritorio igos ĝin post kelkaj jaroj la plej potenca 
marhaveno de la mondo.

Kun siaj belaj avenuoj, stratoj kaj placoj in

termiksitaj de brilegaj florĝardenetoj, luksaj magazenoj kaj 

lumplenaj kafejoj, kun siaj grandaj kaj belaj parkoj, kun 

siaj artoplenaj pregejoj kaj muzeoj Antverpeno, urbo kos

mopolita, estas ja la plej alloga urbo de Belgujo por inciti
ia Esperantistaron, elekti ĝin kiel urbon de la 20-a kon
greso.

La Belga Ligo Esperantista, la Antverpena kaj la 
tutbelga Esperantistaro invitas vin ĉiujn, por ĉeesti tiun 
20-an Universalan Kongreson.

La Organiza Komitato preterlasos nenion por konten
tigi ciujn, eĉ la plej malfacile kontentigeblajn samidea
nojn.

Semajno da laboro, da festoj, da entuziasmo, da kun
fra p o  atendas ĉiujn partoprenontojn.

Venu do, karaj Gesamideanoj de la tuta mondo, la 
Loka Komitato, Belgujo, Antverpeno sendas al vi sian

PLEJ K O RA N  BONVENSALUTON !

Loka Kongresa Komitato.

PROVIZORA PROGRAMO 

DE LA 20-a KONGRESO UNIVERSALA

Merkredon, I Aŭg.: Malfermo de la oficejoj en la Akceptejo.

laudon, 2 Aŭg.: Vespere. Eventuale, por la jam alvenintaj kongre
sanoj, intima kunveno.

Vendredon, 3 Aŭg.: Vespere. En gardeno kaj salono « Harmonio s : 
Interkonatiga kunveno; iluminacio de la gardeno, kun koncerto de 
la Polica Muzikistaro. Donaco de standardo, farita de la membri
noj de « La Verda Stelo », al la Antverpena Polica Grupo Esper
antista. —  Balo.

Sabaton, 4 Aŭg.: IO h. Supera Komerca Instituto (A ŭ lo ): Solena 
malfermo de la IVa Somera Universitato. Unuaj prelegoj.
Hebrea diservo.
15.30 —  17.30: Koncerto en Zoologia Gardeno.
20.30: en la granda Festsalono de la Zoologia Gardeno: Solena mal

fermo de la Kongreso. (Galerioj rezervotaj al la publiko).

Dimancon, 5 Aŭg.: 9a h. Katolika Diservo en pregejo S-ta Jozefo 
(Esperanta prediko). — Protestanta Diservo. 
lOa h . : Kunveno en Ia urba Parko.
10.30: Promenado tra la urbo kun tri aŭ kvar uniform-muzikistaroj. 
La promenado finigas je 1l.30a antaŭ la urbodomo, en kiu tuj 
poste havos lokon Ia Oficiala Akcepto ĉe Urbestraro. — Subskribo 
de la Ora Libro de la urbo.
15.30 — 17.30: Koncerto en Zoologia Gardeno.
Vespere: Harmonia koncerto en Zoologia Gardeno.

Lundon, 6 Aŭg.: 9-12 h . : Somera Universitato (Supera Komerca Insti
tuto) : Prelegoj.
9-12 h .: Fakaj kunsidoj en Urba Normala Lernejo.
15-18 h .: Unua laborkunsido kun temo: Radio.
15.30 — 17.30: Koncerto en Zoologia Gardeno.
Vespere: Koncerto en la Flandra Operdomo.

Mardon, 7 Aŭg.: IO h. Dua Laborkunsido kun temo: Universitatoj. 
Posttagmeze: Malfermo de la VH-a Internacia Esperantista Blindul-
kongreso.
Vespere: Teatra reprezentado en Franca Operdomo.

Merkredon, 8 Aŭg.: Tuttaga ekskurso al Bruselo per speciala(j) 
vagonaro (j). Aparte pagota.
Vizito de Ia urbo. Oficiala akcepto en la urbodomo. Komuna tag- 
mango.
Vespere: veturado al Mechelen (Malines) por aŭskulti sonorilaran 
koncerton.
Akcepto oficiala.
Reveturo al Antverpeno.

Jaŭdon, 9 Aŭg.: 9-12: Prelegoj en Somera Universitato (Komerca In
stituto).
9-12: Fakaj kunsidoj en Normala Lernejo.
15.30 — 17.30: Koncerto en Zoologia Gardeno.
15-18: Tria kunsido okaze de Jubileo de UEA.
Vespere: (Eventuale) Kongresa Festeno. Aparte pagota.
Kun koncerto orgena, kaj intemacia koncerto. Programo kunmetota 
kun diverslandaj kantistoj kaj deklamistoj.

Vendredon, IO Aŭg.: 9-11: Prelegoj en Somera Universitato (Kor- 
merca Instituto).
9-11: Fakaj kunsidoj en Urba Normala Lernejo.
11 h . : Dua Laborkunsido.
Tagmeze: Sonorllarkoncerto (Katedralo).
Posttagmeze: Gardenfesto kai koncerto en la Parko.
Vespere: Granda Intemacia Kostumbalo.

Sabaton, II Aŭq.: II h .: Solena Ferma Kunsido.
15.30. —  17.30: Koncerto en Zoologia Gardeno.
Vespere: Adiaŭa balo.

Dimancon 12 Aŭg.: Forveturo al postkongresaj ekskursoj.

* •

— La kongresanoj guos senpagan eniron en la Zoologian Gardenon.

— Tre versajne, ni akiros, ke la urbestraro organizos Ĉiutage 
viziton al la haveninstala?©}. Ciun tagon povus partopreni 300 
kongresanoj.

— La kongreskomitato organizos postkongresan vojagon kvintagan 
tra Belgujo. (Ostendo. Brugo, Gento, Namur, Dinant, Loveno, Llige, 
Verviers, Grotoj de Han.)
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LA PAGO DE

Esperanto en Komerco
Necesa Evolucio

de Andre Baudet, prezidanto de ia Komerca Cambro en Paris.

Eu  la  nomo de U EA ni tutkore g ra tu las  
nian konatan sam ideanon S-ron Andre B a u 
det pro lia  elekto a l  la  a lta  prezidanteco de la  
P ariza  Kom erca Cambro k a j  sekve de la  kun
veno de ĉ iu j fra n c a j kom ercaj Cambroj. L a  
tu ta  esperantistaro  danke m em oras «ion, kion 
li  fa r is  por helpi n ian  aferon k a j  tre  atentos 
lia jn  konsilojn.

Esperanto taŭge montris siajn meritojn. Dank’ al 
genio de sia kreinto, dank’ al la obstino de tiuj, kiuj daŭ

rigis lian kreaĵon por la nobla celo fari netakseblan servon 

al la homaro, la internacia helpa lingvo ne estas plu kon
siderata hodiaŭ kiel utopio, tiom multenombraj estas, en 

ĉiuj landoj, la eminentaj homoj de ĉiuj opinioj kaj ĉiuj 

profesioj, kiuj donis al ĝi konfirmon per aprobo prudenta 
kaj pravigita.

Kial do la disvastigo de la movado, kiu nediskuteble 

kreskas, estas konstatebla nur laŭ ia malrapido pri kiu 

.plendas la apostoloj de Esperanto, senpaciencaj ili estas, 
ke la uzo de tiu lingvo estu tutmonde alprenita.

Por tion klarigi, oni ne devas forgesi, ke, en ĉiu nova 

eltrovado, estas du fazoj : la ekkonigo de la ideo, kaj poste 

ĝia praktika apliko. La novajo povas profiti tiun aplikon 
nur se la ideo estas favore akceptita de la publiko. Tiu 

unua punkto estas jam de nun akirita al Esperanto.
Sed, por ke tiu eltrovaĵo akiru la praktikan uzadon, 

estas necese, ke tiu-ĉi estu alĝustigita al la bezonoj de la 
uzontoj, kaj, por ĉion diri, organizita tiamaniere, ke ĝi 

havigu tujajn servojn. La unuaj abonintoj al telefono 

povis esti kolektitaj nur malfacile, ĉar, en la komenco, la 

telefono kvankam jugita de ĉiuj admirinda eltrovaĵo, povis 
interkomunikigi homojn nur malofte kaj aperis pro tio kiel 
utile uzebla nur post sufiĉe longa tempo.

Male, la Radioaparatoj estas jam de la komenco ven

ditaj je granda kvanto, ĉar tia aĉeto havigis al la aĉetantoj 
tujan ĝuon de la dezirita servo.

Kio do mankas al Esperanto por realigi la movadon 
amase, kiu estas okazonta favore al ĝi ?

Mankas tiu ebleco por senprokrasta utiligo nure kapa
bla ekmovigi la homamasojn.

La unua generacio de Esperantistoj venke sukcesis la 
taskon disvastigi la ideon ; la nova generacio Suldas al siaj 
antauuloj, daŭrigante ilian agadon, enirigi Esperanton en 

la fazon de ĝeneraligita praktika apliko. Kiamaniere ?

Tiu demando estas solvita en la teknikaj konferencoj 

de Cenevo, Venezio kaj Parizo. Rezultis el tiuj gravaj 

manifestadoj, ke, en la medioj de la komerco, de la 
sciencoj puraj kaj aplikataj, de la turismo kaj ĝenerale en 
ĉiuj brancoj de homa agemeco en kiuj Esperanto povas 
utili, oni devas klopodi por ĝin enkonduki.

La Komercaj Cambroj, la profesiaj sindikatoj, de post 

tiu tempo, estas sciigitaj kaj multaj ekonomiaj grupoj mon
tris veran intereson por la internacia lingvo.

En Francujo, la Pariza Komerca Cambro estsis petita 
de la Komercaj Cambroj en Orleans, Elbeuf kaj Le 
Havre delegi unu el siaj membroj por klarigi per publikaj 

Konferencoj la laborojn kaj la dokumentaron de tiu kom
panio pri tiu demando.

Mi estis delegita ĉiufoje al tiuj tri urboj, kaj mi eksciis, 

ke, kiel konsekvenco de tiuj konferencoj, kursoj estas or

ganizitaj ĉu en la Komerca Cambro, ĉu en la komercaj 

lernejoj.
La propagando ankaŭ multe disvastiĝis ĉe la speci

menaj Foiroj kaj oni povas diri ke la ideo, iom post iom, 

ennovigas en la rondojn de la komercistoj.

La ideo, jes.

Sed la praktika apliko ?
En Francujo ni pensis ke tiu-ĉi devas akompani la dis

vastigon de la ideo.
Jen kial estas fondita la Asocio Esperanto kaj Komerco, 

kies celo estas utili al komercistoj kaj industriistoj per tiu 

rimedo : Esperanto.

Apud tiu-ĉi kaj de ĝi subtenita fondigis anonima So
cieto kiu, por komenci, kolektis malgravan kapitalon

(25,000 frankojn.) C i estas nomita Helpa Societo por 
Komercaj Aplikoj de Esperanto.

Kion povas fari tiuj organizoj ?
Unu propagandas en la komercaj rondoj kaj altiras la 

atenton de la fomercistoj kaj industriistoj al la profito util 
igi Esperanton. Alia metas tuj siajn servojn je ilia dis

pono kontraŭ ia pago.

La pagitaj servoj, kiujn tia societo povas havigi estas la 
jenaj :

1. Esperantaj kursoj por komercistoj per korespondo.

2. Traduko de leteroj, cirkuleroj, organizo kaj efekti
vigo de anoncado en Francujo.

3. Sciigoj komercaj pri kredito.

4. Enkasigoj.
5. Aĉetoj aŭ vendoj maklero, reprezentado.

6. Enketoj kaj teknika dokumentado.

Mi estaa konvinkita ke, se ekzistus en ĉiu lando unu 
simila organizo, diiektita de esperantistaj komercistoj, la 
interŝanĝo de servoj faritaj per Esperanto rapide plinom- 

brigus kaj ankaŭ la nombro de la personoj utiligantaj la 
internacian lingvon.

Plie tiu-ĉi trafinte generalan intereson la Statoj estus 
devigataj okupigi pri ĝi, organizi ĝian instruon kaj baldaŭ 
ili utiligus ĝin kiel oficialan helpan lingvon.

Estus, efektive, vane klopodi por trudi Esperanton por 
tiu celo, tiel longe kiam ĝi ne estos pli disvastigita kaj pli 

utiligita. Male, kiam ĝi estos sufiĉe ĝeneraligita per la 
uzado, ĝi sin trudos mem.

Ni tiel estos plenumintaj nian rolon, konigante al la 

homaro genian elpensadon, kiu, laŭ tio kiu ofte okazas, 
estis je ilia dispono kaj kiun ili malzorgis profiti.

Tiam la memoro pri Doktoro Zamenhof ne nur restos 
vivanta en la koro de la esperantistoj de lia generacio ; 
ĝi mem staros sur ĉiuj ĉefaj placoj en ĉiuj urboj de la tuta 

mondo kaj trudos sin al la admiro kaj dankemo de la 

estontaj generacioj.

Piednoto. — E stas j a  la  celo de U EA  eb lig i l a  p rak tik an  uzadon de 
Esperanto donante la  adreso jn  de s ia j  de leg ito j en 1500 lokoj de la  

mondo. K e lk a j el il i  ja m  sukcese organizi»  la  servon de tradukado 
de leteroj por kom ercistoj. En  g ra n d a j urboj kiel P arizo , Berlino, 
Londono, Barcelono ktp. oni tro vas sufiĉe d a  esp. kom ercistoj por in ter
esig i piri re k ta j  negocaj servoj.
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• Kimigsiousterhausen. — Depost Decembro provizore sendas la 
nova sendstacio Zeesen ia vesperprogramon de Berlin. La send
stacio estas trioble pli forta ol Kdnigswusterhausen kaj dumtempe la 
plei forta sendstacio en Eŭropo.

* Konkurso pri Aŭdantai-ludo). — La Reichs-Rundfunk-Gesell- 
schaft en Germanio arangis en 1927 konkurson por verki « Aŭdan- 
taj-ludoj *. Estis disponitaj premioj de 12,000 Rmk. kvankam la 
nombro de la ricevitaj verkoj estis 1200, ne unu verko sufiĉas la pos
tulojn kaj la premioj ne estas dispartigitaj.

# Naciaj vespero). —  Jam nun dum Ia tuta jaro 1928 estas aran
gita en ĉiu monato unu vespero kiel « nacian vesperon ». Je tiu 
vespero Ĉiuj sendstacioj de eŭropo sendas dum siaj programoj nur 
literaturajn kaj muzikajn pecojn de unu aparta nacio por montri 
al la aŭskultantoj la nacia vivo de tiu popolo. Ni volas esperi, ke 
la sendstacioj ankaŭ memoras sin al Esperanto kaj arangos « Esper
antan vesperon ».

'..Dissendo en Moskvo : Dum la datrevena festo de revolucio 
okazis disaŭdigoj en Esperanto.

'■•‘S f e
* . «T*- n' •vi'vui''^

VJATE t" -nB&S' <■

m t *

%
i

%

Q. M. T. 
Tempo 

U n iversala
I7.30-I8.30

M. E. T. 
Mez- 

eŭropa boro
18.30-19.30

Redaktas i J . Jungfer. Lindenstrasse, IO, Lŭbben N-L, Germanio. 17.30

harni i i  n n a ,  (Germanio), lega* «ian Esperantan  radio-
m ikrofono en Moskvo la  7-an do Novem

bro 19.7 J. Apude s ta ra s  S-ro V. Ja v ro n k o v  (Moskvo).

/c * . Minsk“ Radio Stacio je la nomo de Sovnarkom de Blankrusio 
(poveto de Popolaj komisaroj) dufoje en semajno disaŭdigas Esp. 
Kadio Gazeton. Cituage esperantlingvaj paroloj-anoncoj pri ond
longo kaj programo.

* * * * *  gazetojn Lunde 22 gis 22 h. 30 kaj Marde de 1840 dis 
19*5 Ondlongo - 1150 metroj.

Skribu pri aŭdebleco: Minsk, Universite! skaja 16 Radio Stacio.

E sp e ra n ta  R a d io -p ro g ra m o
K o m p letig u ’  ̂ Gesam idenanoj K o rek tigo  !

P recisa j k a j n ova j in form oj m ankas.

D I M A N C O N

Sendstacio — ondo — kilovato 
K elajetacio  — Dissendas en Esperanto

Moskvo, 1450 m. —  6 kv. — Sciigoj kaj 
novadoj.

Ĥarkov, 477 m. — Esperanto gazeto 
« Etero ».

O. M. T 
Tempo

M. E. T. 
Mei

U n iversala  eŭropa horo
08.00 09.00

11.00-12.00 12.00-13.00

20.40

22.15

18.30

21.40

23.15

22.30 23.30

21.00 22.00

18.40 19.40

19.00-1930 20.00-20.30 

•22.00-22.30 *23.00-23.30

22.00 23.00

17.45 1845

19.00 20.00

19.20
20.00
20.15
22.00

20.20
21.00
21.15
23.00

Sendstacio — ondo — kilovato 
B e la je tac io  — Dissendas en Esperanto
Konigsberg, 329,7 m. —  4 kv. — 

Danzig, 272,7 m. — 1,5 kv. —  S-ro 
Schattat, Knochenstrasse, 61, 30 m. 
Esp.-instruado; kelktage por komen
cantoj, kelktage por progressintoj.

L U N D O N

Kaunas, 2000 m. —  7 kv. — Parolado 
pri diversaj temoj.

Falun, 357 m. —  Esperanto kurso, 
30 min.

Bruxelles, 508,5 m. —  1,5 kv. —  S-ro 
D-ro Kempeneers, 20, rue aux Lai- 
nes, 5 min., programo de la semajno.

Moskvo, 1450 m. —  6 kv. — Sciigoj kaj 
novaloj.

M A R D O N
Lyon, 291,3 m. — 1,5 kv. — Esper

anto instruado.

M E R K R E D O N
* Brno-Brŭnn, 4412 m. —  3 kv. — 

S-ro Bednar, Dobrovskeho, 16. 20 m. 
instruado por komencantoj Sajne 
finita).

Odessa, 975 m. — Esp. instruado kaj in
formoj.

Bilbao, 415 aŭ 440 m. — Propagando 
hispane kaj esperante.

*Minsk, 500 m., eble lundon. Blank- 
rusia Radio-gazeto en Esperanto.

J A D D O N

Vieno, 517,2 m. — 5 kv. 577 m. Graz,
Klagenfurt, Innsbruck. S-ro W . Smi-
tal, IO m. parolado pri diversaj 
temoj.

i  allin, 408 m. — Informoj pri la kul
tura kaj ekonomia vivo en Estonio.

Kurso.

18.15 19.15

18.45

18.50

19.45

19.50

19.00
21.15

20.00

22.15

^  T  ---

Cenevo. 760 m. —  1,5 kv.
Paris, 458 m. — IO kv.

*Paris, 1750 m. — 3 kv.
*Novosibirsk, 1117 m.

V E N D R E D O N
Stuttgart, 379,7 m. —  4 kv., Freiburg, 

577 m. —  0,7 kv. —  Esperanto in
struado ĉiun duan vendredon.

IO min. programo de Ia venonta se
majno.

Zurich, 588 m. — I kv. — IO m. Esper
anton tradukita artikolo pri grava 
svisa afero, kiu ankaŭ interesas eks
terlandon.

* Zagreb-Agram, 310 m.

Breslau, 322,6 m. —  4 kv., Gleiivitz, 
250 m. 0,7 kv. — F-ino Marg. Polier, 
Augustastrasse, 39, Breslau, 5, IO m. 
plej ofte temoj pri silezio.

S A B A T O N

Bern, 411 m. — 1,5 kv. —  30 min. 
Esperanto.

*Konigsberg, 329,7 m. —  4 kv., Danzig, 
272,7 m .— 1,5 kv. —  S-ro Schattat, 
5— IO min. programo de Ia venonta 
semajno.

Kopenhago, 377 m. — 4 ? kv., Kalund- 
borg, 1153 m. — 7 kv. —  S-ro P. 
Lendorff, Hartmanns Alle, 71, IO m. 
programo de Ia venonta semajno 
(eble dimanĉon).

Moskvo, 1450 m. —  6 kv. —  Programo 
de la venota semajno.

Ĉ I U T A G E

Konigberg, 329,7 m. — 4 kv.— Anonco 
de la stacio kaj ondlongeco en Esper
anto.

Gesamideanoj observu la dissendojn en Esperanto, skribu al Ia 
sendstacioj viajn opiniojn!

16.30

17.55

17.30

18.55

18.20 19.20

22.30 23.30

18.55 19.55
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r  m lm Universala Esperanto-Asocio

Centra Oficejo: 12 Bd. du Thoire , Genĉve, Svis.

Oficia bi Informilo

Jaro 1928, N-ro 4.

Korespondado. —  Pro absoluta neebleco respondi regule dum 

januaro kaj Februaro ĉiujn korespondadojn ni petas la delegitojn nin 

indulgi. Post finpceparo de la jarlibro ni denove regule povos pri

labori la korespondadon cetere tre abundan duni tiuj uio..,»—..

Jarlibro 1928. —  Ci nun estas en preparo. Pro la eksterordinare 

granda nombro da Santoj en Ia Esperantistaj partoj, ĉefe sangoj de 

adresoj k. t. p., la redaktado postulas pli longan tempon. Kiel 

kutime aro da organizadoj sendis aŭ tro malfrue aŭ tute ne la res

pondilon. Kiu ankoraŭ ne informis nin pri farota korekto aŭ kiu 

havas ion por diri pri plibonigo tion faru r a p i d e .

Oficiala Bulteno 21. — Pro teknika kaŭzo, nome komplika pre

paro de la materialo sekve de same komplika dissendo la oficiala 

bulteno ne eliris komence de Decembro kiel ni esperis sed nur 

komence de Januaro. Delegito kiuj ni ricevi* bonvolu nin informi 

pri tio.

Foiro de Lyon. — Ni informas la delegitojn ke UEA aranĝos 

dutagan viziton de la foiro de Lyon por komercistoj kaj aliaj inter

esuloj. La vojago celas ĉefe kontaktigi kun la Esperanto-Fako de 

tiu-ĉi foiro kaj estus interesa se partoprenus la ekskurson komer

cistoj esp. —  Foriro de Genĉve sabaton Ia 17-a de Marto al Lyon 

Heveno laŭvola.

Estas planata : Vizito de la foiro sub gvidado kaj akcepto ofi

ciala per la foira estraro, libera kunveno en Ia foira kunvenejo. 

Vizito de Ia urbo Lyon kaj v id inda j. Libera negoca vizito ne

formala. Personoj kiuj interesigas je la partopreno de tiu-ĉi kara

vano bonvolu tion anonci al ni. Ni atentigas, ke ne temas pri nur 

esperantista arango, kvankam la Lyona samideanaro afable akceptos 

la gastojn dum unu vespero. Al la svisaj samideanoj estas sendota cir

kulero dum oportuna tempo. Interesuloj kiuj deziras profiti de tiu- 

Ĉu arango bonvolu skribi al ni. Pri Ia kostoj ni informos letere. 

Ce komuna vojago redukto atentinda je la franca fervoja tarifo.

Novaj Delegitoj

Angora (Turkio). D .: S-ro Hilon D jelil B e j, inĝeniero, postfach 368. 
Austin (Usono, Tezas). D .: S-ro A. Kenngott, profesoro. U niversity of 

Teras. VD .: D-ro Lee M. Hollander, profesoro, 3204 West Avenue. 
Baden bei VVien (Aŭstrio). D .: F-ino M aria Hertik, R a in errin g  21-II-7.

V D .: S-ro A lfred Hobi, u rba  oficejestro, Grabengaese, 21.
Bangor (Britlando, C aernarvonshire). D .; S-ro Ja n  Vevar, ta jloro, 

32, F a r r a r  Road.
Beglej (Bulgario , Plevensko). D .: 8-ro Stojon Vasilev, instruisto. 
Beyrouth (Sirio). D .: S-ro Zeine Nour-Ud-Dine, studento, Amer. Univer- 

eity.
Bonneville  (B ritl., W arwiokshire). D.: S-ro E. O. Mawson, instruisto. 

59, Lindon Soad.
Brisbane (Aŭstralio, Queensland). D.: S-ro Oscar H. Behncken, C/o T a 

lam on Dept. George Street. VD .: S-ro Clement Kidd, Clo  Pou ltry  
F arm ers  Coop. Soe. Ltd. C arrick  Street.

Busto Arsizio (Ita lio , Varese). D.: S-ro Alfredo G ra m p i, V ia  F. Fer- 
ruccio, I.

Galuire (Franc., Rhdne). D .: S-ro Louis Fourn ier, T S F , 2, Im passe de 
la  gare  de Cui re.

Canaples (Franclando, Somme). D .: S-ro Paul-E . Suinot, ka fe jo  de la 
stacidomo.

Carcassonne (Franci., Aude). D .: P-ro Antoine Jo u lia , 15, rue de 
Belfort.

Ceglow (Pollando). D .: S-ro W lady3law  M. T. Bucholc, pastro m aria
vita.

Chisinau (Rum anio). D .: S-ro Vaeile C ojocaru, S . Kolonelo. Comen- 
d uirea Pietei.

Cleveland (Usono, Ohio). D .: 8-ro W alter A. Donner, 17308 Mapleboro 
Road. Maple Heights. V D .: F-ino Rose Kozininski, 3406 Meyer 
Avenue.

Clitheroe (Brit. Lan cash ire). D.: 8-ro W illiam  B rierley , M usbury, Up. 
Brooks.

Colwyn Bay (Brit., N. Wales>. D.: S-ro Harold E. ro ese li, •  Field- 
eide * Conway Road. V D .: S-ro Oscar M orris W ihl, adv. Mynon, 
L lan  nedeli Road West.

Coswig (Germano, S a .) . D .: S-ro M as Rudolph, instruisto , MeiBsnep 
Strasse, 34.

Deva (Rum anio). D .: 8-ro Ladislao  K u ge!, l i ,  P ia ta  Gheorghe Bari- 
tiu . VD ,: 8-ro Francisko  Henu, S trad a  M uresului I. 

D raguignan (Franclando, Var). D.: S-ro P ierre M assil, .  B an tu e  de
I  rance », 33, avei.i. < -nioi.

Eisenstadt (Aŭstrio). D .: S-ro Georg. Tinhof, instruisto. VD .: S-ro 
i r a n i  Trunk, po i to lie  ieto.

Eysin Pinet (Franclando, lsere). D .: F-ino M arie Lam bert, instruiet.
Frauenstein (Germanio, Sa .) . D.: S-ro Friedrich  Meyer, Freiberger- 

■- «trasie , 89 . T? -
Fiedesbaoh bei Zwettl. (Aŭstrio). D.: F-ino Fanni W agner. instruis- 

lino.
Nsŭl f r t . 1. . » 8, »  ‘r,'ro F,ra n ti*ek H av jackv , fervejofieleto. 
Hagondange (Franclando. Moselle). D.: S-ro Th6odore G erhard. 18, «-ue

V HJubort ^leschen, 42, rue de la Gare.
Vn a n l° ’ f udiJ A ra4  - 8 ‘r o  ^ n c i s k o  Abel. studento. Hattershoim (Germanio, Preues.). D .: S-ro A lbert M aurer, Krifteler- 

«trabik), o.
Hnidousy (C. S. R.. Bohemio). D.: 8-ro Jo se f  Ham an. poAta Motyinĉin

a l lu u e  den! a  G are  D' ‘ Je&"  D n ffau d - Maison F r i s o n ,

!Cf r o l ^ J , STt^,land‘?)- ,  °  - A fre A f z e l i a  C/o, Gŭteborgs Bank.
(ipartelando). I).: 8-ro M aurice G irard , 21 rne Duuatv

'Z T u Z T " " -  U r" ' V‘ j0 ' O * - '» » - )  I ? :  S-ro' i  S

L,e8' n* i - i S a s ^ ! e 6. (AŬ8trio)- D' : D'ro Franz Soholz, Perchtoldsdor-
Linz a/D. (Aŭstrio). V D .: S-ro Jo s e f  Mraz, tailoro, Auberirstrasse 43-1 
Lommoe n. Luzn (C. S. R.). D .: S-ro K a re l Hoeniir
London (Britlando). D.: F-ino M. E. Chilton, 49. Maora r la  ne Road,

L M k  (P o lu ad o ). D.: S-ro M ikolaj Swiatogorow. poste restante
Maxdort (C 8°  « T ®  n “ f i 10 *? U,‘ K un ,« w,|kii' d "«" Ogrodnika.titoj n flerm anu  Iro k o  p, N-ro 4, polio  Bur**-

(AŬBtJ?0,,a  D ,: D*ro  Ooelestinus Soboiko, S t i f t  Melk
Moedlina n  n  AuP °  J - & *»i*n ibide. Calle B arandi 479

S s i  9 V i  ', L ° n* °-  Profesoro, K ŭrn berger

Bahnhof-

N°v*
Olkusz (Pollando, K ielecka). D .: 8-ro Aŭnust W ajem an K rak o w sk a  23 
Opato* Kieleoki (Pollando). D. : S r o  JOzel Zonierek, profesoro 
_ skrzynka p o e z io jn  32. VD .: .S-ro Zbi s ii  ie w, ui. 8 ien'ki<‘ Wfyn 27' 
Oradea-Mare (Rum anio). V D .: S-ro Ernenko N ag y , S trad a  Doi n a  io a 
Orasul-Nou (Rum anio). D.: S-ro lo sif Corbo S iU g K  iIlota? o

iU ii 5 ^ 'ro Eugenio Rezzano, str Garzon 18
Plock (Pollando). D .: 8-ro F ilip  Feldman. M a n a r t a  episkopo ui

Tum^kjT8!)a ’ H'r °  Hftlon,on K ou- studento,* ui.
Polanka^Nizn& (C. S. R., S lovakio). D .: S-ro Ja ro s la v  H ctfle is ., po llo

Puteauz (Franclando, 8eine). D .; S-ro Je a n  Llech, 40, rue Edouard-

Rotterdam (Nederlando). VI).: S-ro Cabriole, G. W. Burirernlein 21
A *  B i S S S f f l & L . .

8aU,°H i(£ o u Cland0' Ch’arent* ' l n f ->- D-: S-ro M aurice Loubeyro, rue de
Siblu (Rum anio). V D .: 8-ro A leksandro K u sn y ir , str . Morilor 13
S i gni und she r berg (Aŭstrio. Nieder-Oeeterr.). D .' D-ro L o  Sch e^ ejfk u -

B a d - S ^ e n ^ r m a n H e s s e n - N a s s a i » . I).: s-ro  Konstanti!» Baumeis-

8 m *Hof nergasŝe, 619*" O s t r i o ) .  Aloi» Schneider. Paul-
StM nbergen r ^ e d t^ a n d o , N oord-Brabant). D.: S-ro B . P. R ie l, Groote

Stein sohoon aŭ (Ĉ. S. R ., Bohemio). I).: S-ro Otto K itta), Parchen-

). I).: 8-ro Theodor Hdrning, ingtr.. Cheni*
iu i ze r s tra  34.

Suresnes (Franclando), Seine). D .: 8-ro Je a n  Em y, 8, rue des V eriu s 
Swieoiany (I oli ando), D .: S-ro A leksander Jncbniew icz. M ala  Stru- 

nojska. 26. VD.: 8-ro Mieczyslaw 8 tankiewicz, Ja tk o w a  7 
Tonnerre (fran cU n d o , io n  ne). D .: 8-ro Henri M allnvaud, rue Pae-

Tullnerbaoh (Aŭstrio, N. Oesterr). D.: S-ro Jo s e f  Scham anek N-o I 
Ulriksdal (bredlando. Stockholm). D.: S-ro E sk il H a kansson’, U rsvik 
Valenciennes (Franclando, Nord). D .: S-ro Constantin N aum off, rue

Vanves (Franclando. Seine). D .: S-ro Louis Cozic, 157, Route de Cla-
zus r i .

Voe* la u (Aŭetrio, Nieder A.). D .: S-ro Joh an o  Fŭptner. Frie# S tr  4 
W a le h see (Aŭstrio, T iro l). D.: S-ro Jo a c h im  M ayr, W. bei K  u f ste in 
VVarmbrunn (Bad (Germanio, Silezio). D.: S-ro P au l B rdther Sei.

I  YP- S ro Ha»“  Z i« p e l. ziethenstrasse 22
w S ? h * r  u r * (Aŭstrio, NiedOT-Oesterr.). D .: S-ro Ja k o b  
Waohtl., H aupstrasse, 96. V D .: S-ro I^eopold R adda, Mauer- 
Dae n stra  Me.

w*rkB“ *.”r,lSg£t^is. 3rrdBr*b‘ni) u-; r-‘“»
W,8n wfenBtI i0)' Kom erca D’ : B* °  Fo ltanek, B a llgasse , 6,

W,*n W ^ e n 'v n *tr '* °  8^ °  Franz ® cbeibenreiter, Hermanng. 31-26,

w !«n Dn  8 'u ° Pr.? nz E\ll  M atzingerst., 19, Wien X II I .
T^en X V II  F°  L e r n e r ,  Liebknechtgasse, 12/X,

W ' ° X x f XI a  d is tr  ^  D‘ : 8‘ ro Han8 B truska, W agram ersbr., 1 13 , Wien

Wolfsberg (Aŭstrio. K&rnten). D .: S-ro H ans Stocklm air, S t. G ertraŭd
I. JiAT.

Zavalla (Argentino, S a n ta  F 6). D .: S-ro J o «6 C. Rolt. farm isto.
. ,..La «uprai elektoj farigos valoraj se gis 30 tagoj post la unua  

m w ! i  neniu inembro protestas pro gravaj kaŭzoj. Intertempe la 
novaj D. kaj V. D. agas provizore.
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SANGOJ i

A th e n a »  'Ori''klando). I).: D-ro P la d a ro  Polym eroa, Sim m ahidoo, 20, 
K ato P etra  lon a.

B trn  (Svislando). I).: 8-ro K. M. L in iger, OeaellsohaftstraBBe, 39. 
VO,: F-ino Bonaga Lu isa  Beyeler, Waisenhauaatra»»e, 18.

Batanton (Franclando, Doubs). D .i S-ro firm an A. Gaudard, Orande 
Hue, 108.

Braso» (Hamanta). VI).; 8-ro Jozefo  Oorbai. Str. Lungk.
Clermont Ferrand (Franolando. Puy-de-D.). D.: 8-ro Annet Thom as, 

14, rue deti Mi nimon.
Ciuj (Rum anio). I) .: 8-ro Tiberio M orariu . 8t. Ol. Grigoresou. 55-57.
Caslav (C. 8 . K., Bohemio). S-ro K aro l C ibalka, redaktoro, N-ro 477.
OUM» (dori (Germanio, Rheinland). D .: 8-ro Georif J  ohan nea, Mer- 

kuratrasse, 20-1 1 .
Frtiburg (Germanio). D .: S-ro Franz Dfiring, Z asiu sstr. 118 -11.
Hamburg (Germanio). D .: S-ro Oscar Bŭnem ann, Papenhuderstraase, 

32. I I ,  U am burg 24.
Huddsrsfiald (Brit.). D .; 8 -ro W illiam  lle n ry  l l ir s t ,  18, B yram  Str.
Le«uwardan (Nederlando). D .: 8-ro P ieter Dendriks, Spoorstraat, 4. 

VD .: S-ro IJ. van dor Sch aaf, Vooratreek 19.
Los Angeles (Usono, C alif). S-ro Jo sep h  B. Scherer, Seaboard 

N ationa! B ank . 612 Sp rin g  Str. V D .: 8-ro W illiam  E. B a ff , 
428, So. Baxford  Drive, Beverly  Hill».

Mechelen (Belgio). I).: 8-ro Ignaco Su d en a , Melano 40.
Naumtourg/ftaal* (Germanio. P r.). D.: Hro Wilhelm Oatvvald, Prie- 

denatraase, 7. VD .: D-ro Otto Hollande?, adv. Burgutraase, 57.
Ni^megen (Nederlando). VI).: S-ro A d riaan  Van Weerhorat, E ik  eu 

Dai. Ubbargen apud N im egon.
Silvan (Bulgario, H urgaski). D.: S-ro Z a h a r i Kosto?, « Odrinaka » 280
T o rn ata  (C. S. K. S lovakio). D .: S-ro Jo s e f  Suk, poviato.
V«ondaro (Nederlando). I).: S-ro P ie ter  Van Dokkum, P a rk la a n , 6.

En la Jon aj lokoj provizore ne plu eatas de leg ito : Enkhuizen,
Nederlando; Giaborne, Nov-Zelando; Indevillera, F ran o lan d o ; Pirdop,
liu lg a r io ; Poole, B rit lan d o ; Sfŭntu-Gheorghe. R um an io ; Topola,
C. S. K .; Toulon, Franelaudo; W ol verton, Britlando.

Genfcve. 15 Ja n u a ro  1928.
Hans Jakob, direktoro de UEA.

Esperantista vivo
Naskiĝoj. — AI Ge-sroj Dmitresku, ano de UEA en Ruse nas

kiĝis filo.

— AI Ge-sroj Cecil C. Goldsmith, sekretario de la UEA Teri 

torio Brita, naskiĝis filo nomita John Cedric.

Plantidoj. — S-ro Paul Enz, ano de UEA en St Gallen kun 

F-ino Bertha Madeline Fetz.

Edziĝoj. —  S-ro Paulo Balkanyi, ĉefdelegito de UEA en Buda

pest, kun F-ino Ilonjo Benko.

—  F-ino Borinjo Balogh kaj D-ro Koloniano Demetrio Gyulai en 

Gava Hungario, IO Decembro 1927.

Fianĉiĝo. — S-ro Remy Van Eynde, membro de la Antverpena 

Grupo « La Verda Stelo », kaj de UEA, kun F-ino Rachel Deneef.

— Sro- Hillelo Oberliinder von Sternberg, delegito de UEA, en 

Czortkow, Poi., kun F-ino Broma Fenster.

Niaj mortintoj

Esperanto en lernejo

Sukcesis al la •  Supra-Aŭstria Esperanto-societo », ke la landa 

lernejestraro permesis la enkondukon de Esperanto en unu lernejon. 

D : 150 anoncitaj knabinoj de la lernejo 72 estis allasataj por la in

struado. Kursoj funkcias. Dependas nun de ni, plensukcesigi la 

aferon kaj atingi, ke Esperanto estos instruata en ĉiuj lernejoj de la 

tuta lando. La Supra-Aŭstria Esperanto Societo petas tial ĉiujn 

societojn, UEA delegitojn kaj lernejajn direkciojn en la urboj kaj 

landoj, kie Esperanto estas instruata, sendi raportojn pri enkonduko 

de Esperanto en la lernejojn tie. La societo faros petskribon al ia 

landa lernejestraro kaj aldonos la alvenintajn raportojn por pruvi la 

rajtigon de la postulo. La landa lernejestraro ne estas malfavora 

al nla movado ; se la tutmonda samideanaro helpos ni tute certe 

sukcesos. Post uzo de Ia materialo ĝi volonte estos disponigata al 

aliaj societoj, kiuj volas atingi Ia saman celon. Se Esperanto estos 

enkondukita en la lernejojn ni estos venkintaj. Tial helpu kaj 

skribu baldaŭ.!

Supra-Aŭstria Esperanto-societo, Linz. a. D.,

Gasthof zum « Stadtgut », Volksgartenstrasse. Aŭstrio.

Foiro de Frankfurt am Main
6-lingva oar-oonaro.

Por respondi al div. demandoj la Foiroficejo de Frankfurt a. M. 

(hsperanto-Fako) petas nin, sciigi al nia legantaro, ke la anoncita

6-lingva var-vortaro kun esp. parto baldaŭ estos dissendata. Pro 

div. kaŭzoj la manuskripto povas esti donata al la presejo nur dum 

Hu ĉi monato. La kompilanto S-ro Rob. Kreuz, L. K. kiel ĝen. se

kretario de I. C. K. en Cenevo estas profesie tiel okupita, ke nur 

dum sia mallonga libera tempo Ii povas okupi sin pri la laboro. Ci 

ampleksas ne malpli ol IO OOO fakvortojn kaj necesigas i. a. la skri

bon de 70 000 ciferoj por ebligi Ia uzon kiel unu kaj plurlingvan 
vortaron samtempe.

Ciuj helpintoj bonorde ricevos sian ekzempleron. La enhavo 
certe kompensos ilian paciencon.

Kun sincera bedaŭro ni ricevis informon pri la morto de jenaj 

samideanoj. Al iliaj familioj ni sendas la esprimon de niaj respekt
plenaj kondolencoj.

S-ino Gerard - de Rives, patrino de S-ro G. Gerard, advokato, 

membro de UEA. en Bruselo.

S-ino Marija Plavŝic ■ Radovanovic, patrino de nia delegito S-ro 

C. P. Radovanovic, en Sremska Mitrovica, Sudslavio, mortis la 16-an 

de Novembro en 64-jaro de sia vivo, post dujara malsano. Si post

lasis pliajn tri filojn kaj du nepinojn.

P-ro D-ro J. van Rees, Hilversum, prezidinto de la l-a Nederlan

da Esp. Kongreso.

S-ro Emil Hilfiker, MA de UEA en Luzern post nelonga mal

sano.

Sinceran kunsenton
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R E K L A M O
M  A LLO N G lG  O J ; L =  letero. PK = postkorto. PI =

poŝtkartoj ilustritaj. PM =  poŝtmarkoj. blf =* poŝtmarkoj 
sur bildflanko, kci. =  ^un ciuj landoj. Esp-aĵo =  Esper

antano. fot-aĵo =  fotografado, gaz. — gazeto.

Atentigo!

I-a personoj an on can taj h avas la  m oralan devon respondi alm enaŭ 
mni t o je a l la  r icev ita j petoj, k la rig an te  du ili deziras aŭ ne deziran 
d au rig i la  korespondadon. K iu  ne respondas peton konform an a l «i» 

alumoo, tiu  m alu tilas  a l la  in ternacia  korespondado per Kaperanto.

She f t isld S-ro C yril W. Gardner, 35, Moor View Koad, Woodseats » u r
L , kĉl.

Sopron (H ungar). S-ro Jo h an o  Fogl, d irektoro de sta ta  lernejo, L , kon 
profesoroj k a j  in stu isto j, kol.

Sotnowiee (Pollando). S-ino G. l*w enhofow na. K ry sta , I, jmta» senkulp
igon pro  ne respondo, sekve de morto de Aia frato.

Southvriok (Angl. Susseh). S-ro P. L . lde, 23, Underdown Road, « - ja r a  
fraŭ lo , P L . L . prefere francan  ka j Hispanan korespondadon.

Tallinn (Estonio). 8-ro Rosenberg. Holland 11-4, PM. kun kompeten
t a j  f ila te lis to j la ŭ  katalogo Vvert A Tellier. 1928. In te r f ia n ^  sendas 
PM, sovetuniajn  k a j  estoniajn . B agate lo j uea kce p lat a j.

T a rg u M u res  (Rum anio). Du d e k o k ja ra j kn ab in o j desira** korespondi 
kun in te ligen ta j i ta la j ,  nederlandaj, n orvegaj, svedaj studen to j ka j 
lab oristo j pri d ive rsa j a k tu a la j  demandoj. — Czi t roni B aba, Targu- 
Mures, Rum ano, str. Princijtesa M arida ra I.

Tet*ohen a. E. (Ceĥoslovakio). 8-ro H ans Roppert, vicdelegito de UKA, 
Brŭuhauagasse. 88. PM. P I, hfi., kĉl.

Vyeoki Veseli. Noi Mesto 13 ! (Ceĥoslovakio. S-ro V. Sed laty . tornisto 
L , C isteinaj, precipe pacpolitika j. ekonom iaj problem oj, P K , P I. PM, 
kĉl

Korespondado
Interŝanĝo de objektoj

Petoj kaj Proponoj
Intemacia Komerco

R KKI,AMO

A T<.9ttr,d,*fn , (Nt» tT 1? " do)- S r o  K - Zi,vt' r - H S. P. 1055. D am rak, 95. PM kci M alakceptas b& galelajo jn .
P du° T  .(Ned(7 lft,^ 0)- ,8 ’ro C A d Boogaard, Abattoir,1 1  bi K. PM kci. prefere kun fotoam atoroj. Nepre respondos.

Birm ingham  (Angl.). 8-ro P. H. Allsop. 16, Linwood Road. Handworth, 
cela» seriozan intersango!) de PM kei.

B n « arŭ g e rm a n io ) .  S-ro G erhard P an k alla , Friesenstrasse. 23, P I  
PM I, pri muziko, fortepiano k a j orgeno.

Breslaŭ 23. 8-ro Heinz Eberhard Opitz, K an tstr ., 52. P I , PM. kĉl. Ciam 
respondos.

Breslaŭ 13. Grupestro Leo Fiedler, Schi lle rst rasse 15*»: 40 fervora j 
PM, kolektantoj deziras in ttrsan g i P I , PM, kĉl. Ili respondos tu j ka j
v  IH 111 *

Bologna (Italio). 8-ro Ja im e  Tellin i-M illiari, med. studento Casella 
postale 127, L , P I  bfl. kun profesoroj ka j studentoj.

Oolhun p. Vydny 8vidnik XX (Ceĥoslovakio). 8-ro VAclav B a lcar , fi- 
nanca Kardisto 36-jara P I. kun fo to a m a to ro j,  kĉl. Gerte respondos.

Deventer (Nederlando). S-ro C. Heloise, San ato riu m straat 40. deziras 
a l  ĉ iu j sam ideanoj Feliĉan Novan Ja ro n . P I , kĉl.

F lin t (U SA ,M ich .). S-ro Sau l P. J a f fe ,  del. de UEA. 12 1, G race Street, 
L. P I , pri c iu j tenioj, kci. Nepre respondos.

F ,*nt JU S A . M' ch-)- S-ro George P. Popoff, studento, 708, Dewey Street, 
L , P K . pri vegetarism o, scienco, medicino, kĉl.

Fl«nt (USA. Mich.). S-ro Jo e  R. H ia c in to n , 1641, Beach Street. L, P I, 
kol. Ciam respondos.

Flint (USA. Mich.). H ino A nrelia  Heinz, 916, M ajor Street, P I , kĉl. 
Oiam respondos.

Halmagiu (Rum an., Ju d . A rad). S-ro Francisko  Abel, P I, bfl., L, ii 
gazetoj ĉiuspecaj, foto j kun seriozaj gesam ideanoj, kĉl.

Heilbronn am Neokar (Germanio). S-ro Fritz Gŭhler, Zehentgasse, 36, 
L , P I ,  P K , kĉ ĉ ia  temo. Certe respondos.

Hirsohberg Kunnerdorf i. Riesengebirge (Germanio). S-ro F ritz  Thas- 
ler, Fichtestasse, 9, L, P I , kĉl.

Jasm in (Kanado, Sask). S-ro H. M. R ayn er, avertas ke lia  adreso 
erare  aperis  en la  gazeto. Ne povas respondi a l ĉ iu j k iu j skribis.

Jilemnice (Ceĥoslovakio). S-ro Oskar Scholz, PM, P I, Fotojn , Gazetojn.
Kauffung an  der Kat/bach (Germanio). S-ro R ichard  Kvler. P I ,  L . PK .
Koneoohlumi ĉp. I. u J iĉ ina  (Ceĥoslovakio). 8-ro Jo se f  Vitek. studento, 

P I, PM, L , Gaz. kĉl. Ciam responda*.
Librantioe p. Jenikovioe u Hradce K r i lo v ĉ  (Ceĥoslovakio). S-ro J a r o 

jn »  Sulc, meblisto P I ,  L . d a n i  respondos.
Liepaja .Latvio). S-ro Peteri» Ezerm alis, oficisto, Atsledznieku iela 4.
Narva (Estonio). F-ino Arm anda Aksel, U uskiila  1-9. PI. .
Oviedo (Hispanio). S-ro M ariano C antalap iedra , strato Fuestes Acel>edo 

20-5, L, P I ,  kĉl.
Oviedo (Hispanio). S-ro M aria  G arc ia  Fernandez, D iputadon P rovin 

c ia ! L . P I , PM, kĉl.
Oviedo (Hispanio). S-ro Fernando Suarez Pis, strato  Independencia. 

10-2, L , P I , kĉl., escepte F ran cu jo  aŭ nur kun P a r iz a j frau lin o j.
Oviedo (Hispano). S-ro Ju lio  G arc ia  Melero, S trato  Rosai 12 y  14, 

L , P : ,  kĉl.
Pardubice (Ceĥoslovakio). S-ro Ja ro s la v  Svaton, Husova 278, PM, 

kĉl. Ciam respondas.
Paŝmakli (B ulgario). S-ro Neno M. Aba£iev, L , P I .  bfl., fot., kĉl.
Praha-Nusle 207 (Ceĥoslovakio). F-ino M arie Gdrtlerovŭ pri eksporte

bla ĉehoslovaka kom ercaĵo prefere kun kom ercistoj. P I ,  PM, kĉl., 
bfl. Sendas skriban kurson « Vitro-pentrado » por Kĉ 20. — kun 
a ldon ita  pentrita  g laso  kiel specimeno.

Pisek f Ceĥoslovakio). S-ro Ant. F ra n ck , fr id a  Svobody 166. PM, P I ,  bfl., 
kĉl., fotoj, Gaz. Ne sendas unue, «ed certe respondas P I ,  malnova 
Aŭstrio, Bosnio-Ilerc., Montenegro, Ceĥoslovakio.

Ruse (B ulgario). F-ino So fia  Benrej, ĉe Societo Lokojn bel, kore dan kas 
a l ĉ iu j k iu j skrib is  a l  i i  k a j petas pardonon de t iu j  a l  k iu j l i  ne 
respondis pro fiz ik a  neebleco. Ne akceptas pluan korespondadon.

Rybnifiek t  II. p. J io in  (Ceĥoslovakio). S-ro Bohum il Vesely, stu
dento, L , P I ,  kĉl. Certe respondos.

St Ingbert (Saarteritorio). S-ro Edmund. Fischer, W iosenstrato 13 1, 
PM, L , P I , .b f l . ,  kĉl.

Sao-Paulo (Brazilo). S-ro G. Brosselin, Ca i s a  Postal, 3,069, PM, laŭ 
Y v e rt  1928, korespondas france, hispane, angle, esperante.

Sheffield (Anglolando). S-ro A. J .  A llavray, 134, W ashington Road, 
L , kĉl.

Sheffield. S-ro Kenneth, G. Hague, 42, Handsvrorth Road, P I ,  kei.
Sheffield. S-ro H. K eate, 6, Invanhoe Road, M alin Bridge, L , P I ,  nur 

kun ekstereŭropanoj.

Dam ludaj Libroj ĉi u s e c a j  (-iulingvaj K votu  prenojn. Komuniku 
precizajn titolojn , afttornomojn, s ta lo jn , form atojn , d ato jn , paĝo- 
nombrojn enhavojn  k a j tiel i lu, a l Seelbach chekcr. Service 3646, 
Laŭrence Avenuo, Chicago. m in o is , USA. (Usono).

Elm igro. Peto pri laboro. Mi intencas elm igri Palestinon. T iu  kiu 
h avigas a l mi laboron kompense ricevas de mi. se mi estas en 
Palestino. 25 Uh a . d o laro jn . Vojaĝelspezojn mi pagas mem. Mi 
h avas plej bonajn atestojn . W illy Duregirer, Kehcibenstr., 22. 
Tratinstein . Germ an. Bavario .

F ila te listo j postulu tu j senpagan alsendon d e  mia prezlisto
Pioj m a lk a ra j prezoj, Skribu  tu j k a j vi estos

G rave.
de L a tv ia j  p. m.
kontenta. P. Kzerinalis Atsledznieku iela N-ro 14. Ktepaja. I/atvlo,

Helpmono. — Mi vendas kolekton do paperm ono Je m algran d a valoro 
el postm ilita  tempo. 290 serio j po tr i pecoj de plej m u lta j a ftstria j 
kom unumoj. Proponon oni sendu al Adele Heidinger, W ienerstr. 21. 
Linz, a. d. Donan, Aŭstrio.

Verkado. — Mi celas verki serion d a  artik o lo j por d ika  lite ra tu r
scienca ku ltura  ju rn a lo  pri literaturo , muziko, pentrarto k a j kulturo 
de ĉiu nacio, indigen a grupo ktp. De Eŭropanoj mi atendas m a 
teria lo jn  pri literaturo. De e jstereŭropanoj pri c iu j suprenom itaj 
temoj. Mi akceptas an kaŭ  fotografadojn , ju n u lo jn ,  k. a. m ateria 
lon. Al ĉ iu j mi rekompensos per io a jn . Hame mi akceptas m ate
rialon  pri sa n ita ra  stato  de via lando. Cion sendu. Minsk, posl- 
kesto, 33, Dm. Snejko. U SSR.

Vitro pentrado. Pentri sur vitro povas ĉiu ellerni. S k r ib a  kurso 
en esperanto enhavan ta  tr i m a lg ran d a jn  pagojn  jn*r Kĉ 20. — kun 
aldonita pentrita g laso  kiel specimeno. A fran k ite  sendos por 
a n ta re  sendita  mono F-ino M. OOrtlerovA. Praha-N usle. 207. Ceho- 
slovakio.

Fremdlanda oratoro Sergata por publika  propaganda parolado en 
Esp. afi germ ana lingvo en Linz ka j Supra A ŭstria . G enerala  temo 
(ekz. popolo k a j  m oroj de sia  p atru jo ) , transkondukanto al E s t r 
anto. Tem po: somero aŭ aŭtuno 1928. Senpaga restado ka j 
vo jago  en Supra-Aŭstrio. F avo ra  okazo i*or Orient ola udoj. vel ur 
o n ta j a l la XX-a. Skribu  tu j d etale  al la neutrala  - Supra-A ŭstria  
Esj>eranto-8ocieto, Linz a. I)., G asthof Htadtgut ».

La mula numero estas 28 paĝa.

Kun ĝi estas sendataj :

1. Bulteno de la Internacia Labora Oficejo, N-ro 25.

2. Prospekto de eldonejo Groos, Heidelberg, pri

Konversacia Libro de 0'Connor en Esperanto.

3. Prospekto de Pensiono <t Mon Souhait » en Mor

ges, al parto de la eldono.

4. Invitilo por la Komercaj Esperanto I agoj ĉe la

Foiro de Lyon. (Al parto de la eldono.)



Delegi toj UEA !
W  megiona

DELEGITO

F IK S U  T IU N  C l S IL D O N  C E  V IA
A #

L O G E JO  A U  O F IC E JO  _________

Dimensioj : Alta 20, Longa 30 cm. —  El pli 

bona lado, trikolore emajlita. —  Prezo kun sendo 

Kvar Frk sv. —  Mendota a! :

Universala Esperanto - Asocio

Lernu Stengrafion la skribon de la estonto. L a  s te n o g ra fi*  sistemo 
Stolze-8chrey estae ankaŭ  ad ap tita  a l  la  plej g r a v a j  n ac ilin gvo j. Ni
rekomendan a l vi :

| |  ̂\
Esperanto: Fr. Schneeberger, lernolibro de Esp. Steno**-. . 0 75
.  , «ob. Kreuz, R egu laro  de D ebata Stenografio . 0.75
A n gia : Hugh-Riethm ann, English  Sborthand . . . .  2.00

• K e y .  . . i .40
m ” . " Lecture. . 1.00 

A. Tanneri, English  D ita t io n »  fo r  Sborthand
W ri tera (k a lk n lita j laŭ  s ilab o j) , broŝ. . . . 4.00
bind .................................................... 4.50

Estona: VV. Schroeder, S ten ografi j a  d p e t u s .....................2.00
Franca: Hueblin. S  Wn ograph ie  fran ca ise  sim plifiee . . 2.00

flosilo ............................................................................. 1.40
W. l-ehner, D ionee fran caises (laŭ silab o j) . . 2.00 

Germ ana Dr. A. Daniel, Lehrbuch der Stenogr. Stolze-
Sohrey ..............................................................................i.oo

ŝ l o s i l o ...................................................................................
Hispana: l 'aq u ig ra fia  E sp a  fioi a, G. Werder. lernolibro . 2.00

S l o s i l o ............................................................................. 1.40
■ta**: R- Hees-Odeudahl, S ten o gra fia  I ta l ia n a  Sem plif 2.00

ŝ l o s i l o ............................................................................. J .40
Latin a  G. K lausncr, lernolibro, germ ana teksto . . . 2.00

(kaj g re k a ) : ŝ l o s i l o ............................... ............................................. 1.40
Litova: E. .lanzono, L ietu viu  K a lb o s Stenogr. Vadov . 3.00
Nederlanda: I. C. T jessin ga , S ie r l i jk  snelschrift, lernolibro. 2.00

ŝ l o s i l o ............................................................................. 0.75
Nordaj l in g v o j: (Daua-Norvega-Hveda) K . H aagen, lernolibro

kun germ ana teksto, ŝlosilo k a j  d eb ata  steno
g ra fio  > . . . , ............................... ..... 2.50

P ola : H .Skorsetz, S ten ografi j a  P o lska , germ. teksto 1.50
S l o s i l o ..............................................................................0.75
l e g o l i b r o ........................................................................ 1.00

R u sa : o, Antipoff-D aake, lernolibro k a j ŝlosilo . . . 2.00
l e g o l i b r o ........................................................................ 1.50

Rum ana: D. O. Popescu A Em il W arik , Oura complect de
Stenograpfie  R om ana S im p l i f ic a t a .....................2.00

Pago  per poŝtm andato aŭ  en iu  eksterlan da valuto.
BUCHHANDLUNG DES STENOGRAFEN-VERBANDES

Stolze-Schrey, Berlin C 2, Breite Strasse 21 — PoStĉeko Berlin 5247

Mendeblaj per libroservo de UEA 
Prezoj sen konsento de rabato

Kiu volas esti rapide kaj objektive informata pri la esperantista 

movado generale kaj aparte pri la movado en laboristaj rondoj,

tiu abonu al la semajna jurnalo

Oficiala organo de SENNACIECA ASOCIO TUTMONDA (SAT)

I.a unua semajna gazeto laborista en Esperanto, fondita en 1924.

Raporto}, informoj pri vivo kaj bataloj de la laboristaro tra la 

mondo. Tribuno por debato pri Ciuj sociaj problemoj. Diversaj 

lubrikoj J Radio, Feminismo, Scienco, Tekniko, Vegetarismo, Tra 

Esperantio, « Inter ni » ktp. — Ilustrita, belaspekta kaj bone

redaktata en tute Zamenhofa stilo.

Kiu interesigas pri Literaturo, Scienco, Pedagogio, tiu abonu al

SENNACIECA REVUO
monata organo de SAT, fondita en IPIO

llustrita, belaspekta, bonstila. Enhavas plej bonajn fragmentojn 

de moderna prole» mondliteraturo; scienc-teknikajn artikolojn pri 

stato kaj progreso de sciencoj; skizojn pri spertoj kaj metodoj

de prolet-edukado kaj pedagogio, ktp.

Provekzemplerojn kaj detalajn informojn pri SAT 

oni povas ricevi skribante a! la
, . * * * 4 • * .vj|a t' — t. ‘ ■ t 1 f •' * • Ai •*

Asocia Sidejo, 23, rueBoyer, Paris XX
aŭ al la administrejo: Colmstrasse, I, LEIPZIG 0.27 (Germ.)

Petu la katalogon de la SAT-biblioteko. .Societo Rumana de Asekuroj Generalaj
Fondita 1897. T iaspecaj asekuroj.

Korespondas en Esperanto 
Bucuresti, Rumanio, Piata Universita!.

Prezo
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La plej malnova, la plej lukse ilustrita, ienhava gazeto 
esperantlingva estas.

Espero Katolika
Intemacia monata gazeto 
16-32 paĝa. 27X19 cm.

Jara abonprezo: 25 aŭ 30 fr. fr. laŭ landoj

55, Rue de Vaugirard, Paris XV.
Specimeno kontraŭ respondkupono

Poetistoj ! Telegrafistoj ! Telefonistoj !... Atentu ! 

S E N P A G E  

vi povas tuj ricevi plurajn ekzemplerojn de la vere 

leginda revuo

INTERLIGILO DE VP. T. T.
Korporacia, Teknika, Profesia, Administracia, Unika en fakmovado 

Kotizo mirinde malalta kun membreco al la I. L. E. P. T. O.

Petu tuj informojn kaj specimenojn

Ce

Petro Fillidtre, 54, rue Custine, Paris-18* (Franclando).

da rabato por ciu ano de UEA, kiu atetas esp. literaturajn per tiu-ci servo

Atentu la novan katalog-mendilaron 
kun la Marta numero!

S u p e r ciu j sistem oj
atara* la  rad io -ap arato j de M ENDE A Oo., Dro#den-N. — P le j  bon» 

funkcio, fa c i la  m anipulado, plej pu ra  sondono 2-8 lam poj, 128 
ftia 750. — BM. — A lta  rab ato , Superanta prospekto 
Anodotenaio-aparatoj, ^ t p a r o l i l o j ,  aŭdilo j ktp.

Perado de ĉiu j v a ro j Je  fabrikprezoj.
Komercista Esperanto-Unio, Centro Dresden, 

DRESDEN-RADEBEUL, Friedr. Aug. Str. 4.

JUS APERIS

Robert Kreuz kaj A . Mazzolini 

Membroj de la Lingva Komitato 

Arangita laŭ metodo de Kabe 108 pagoj 

Prezo bindite sv. fr. 3. —

La nomoj de la aŭtoroj mem rekomendas la bonegan verkadon.

Mendu tuj !

Havebla pere de Libro-servo de UEA

Germanlingva Literaturo 
prizorgas laŭ originalprezoj de Ia eldonistoj

Kurt Hubricht, Mariannenstr. 22, 

Leipzig O. 30, Germanio.

Pottteko : Leipzig , 43808.
Se vin interesas iu literatura fako vi regule senpage estas informata 

per prospektoj kaj katalogoj pri la novaoj en via fako.

Ciuj skoltoj! Ciuj amikoj de Skoltismo !

abonu (la internacian monatan gazeton ilustritanSkolta HeroldoEsperanto-oficejo de PUEA

VVien I. Ballgasse 6. II.

liveras ĉiujn Esperanto-librojn 

kaj Esperantajn je favoraj prezoj. 

Postulu katalogon senpage kaj afrankite

Oficiala organo de « Skolta Esperantista Ligo » 

Abonpreso : 2 sv. fr. : Adreso :

Pastro Ramboux, 22, Cours Albert I, Paris VIII

Kristana Instituto “ Les Iris „
por FILINOJ

Faubourg de 1’Ecluse, 16 NEUCHATEL
Funda ellerno de la lingvoj Franca, Angla, Itala;

Muziko k.t.p. Belega situacio. Bona zorgado. Unuaj refencoj.
Diplomita instruistino en la instituto 

Oni akceptas ankaŭ filinojn kiuj vizitas la lokajn lernejojn.

Prospekto laŭdezire.

Estrino : F-ino Weber.

POLA ESPERANTISTO
la sola esperanta gazeto en lulilo de VEsperanto.

Aperas (iumonate en luksa eldono. Enhavas informojn pri la esper

anta movado en — kaj ekster — landa, artikolojn pri pola vivo 
kulturo kaj arto, tradukojn el la pola literaturo.

PROVNUMEROJN SENPAGAJN en Polujo kaj kontraŭ du

respondkuponoj eksterlanden sendas:

Administracio de Pola Esperantisto, Lubicz 34, Krakow

Libroservo de UEA
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1/4 paĝo dukolona : I-foje 37.50 frankoj svisaj.

1/8 pago dukolona : I-foje 18.75 frankoj svis.

1/16 paĝo dukolona : I-foje 9.50 frankoj svis.

TARIFO REKLAM OJ

1/8 paĝo unukolona : I-foje 18.75 frankoj svis.

1/4 pago unukolona : I-foje 37.50 frankoj svis i

1/16 paĝo unukolona : I-foje 9.50 frankoj svis.

I pago unufoje 150.— frankoj svisaj 

1/2 paĝo unufoje 75.— » » 

I /4 paĝo unufoje . 37.50 » »
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Esperanta Internacia Literatura Konkurso,
okaze de la V II* . H IS P A N A  K O N G RESO  D E E S P E R A N T O  en S E V I L L A .

(D E  L A  5* . G IS  L A  9» . D E  N O V E M B R O  D E  1928).

Ciam kaj ĉie oni kutimis honori la solecon, kaj tial ni ne miras kiam, per la Biblio kaj Mitologio, 
ni scias pri apoteozoj. Egiptoj kaj Hebreoj tion kutimis, diiginte Ja unuaj sian reĝon OSIRIS, kaj 
adorante la duaj poeton Davidon ; sed la Grekoj estis kiuj pJej altgrade honoris la sciecon, kiuj unue 
fondis Ateneon kaj organizis beletristikajn konkursojn kun premioj por ia konkurantoj. La Romanoj 
imitis la Grekojn.

La Hispanoj, ĉu Arabaj, Ĉu Kristanaj, okazigis gravajn festojn, kaj dum regado de iuj regoj, iliaj 
kortegoj estis tre famaj kunvenigante ĉe si poetojn kaj «ciulojn el Ĉiuj popoloj, kaj samtempe brilis 
samaj festoj ĉe Provenco. Je la jaro 1323-a, la tagon, kiam oni festas Ĉiujn Sanktulojn, en gardeno 
de la franca urbo Toulouse, kunvenis sep kavaliroj amantaj la beletristikon kaj decidis sin turni al 
poetoj invitante ĉi tiujn partopreni konkurson por la UNUA DE MAJO de Ja sekvanta jaro, promes
ante violon el oro al plej bona poeto ; kaj la urbestraro voĉdonis okazigi ĉiujare KONKURSON, kaj 
pligravigis la aferon nomante kancelieron kaj sekretarion : Ja UNUA stampis la premiitajn versal
ojn, kaj la DUA kopiis Uin sur aparta registrolibro, kaj 32 jarojn de post la unua konkurso, oni 
starigis ĝ ia j n legojn kaj duan kaj trian premiojn, kiuj estis krataga floro el oro kaj DOKTORO la 
gajninton la tri premiojn.

Ankaŭ oni kronis el laŭro la plej bonan kaj alnomis lin FIDELA AMANTO DE L’KORTEGO 
DE AMO, ĉar Ii ricevis la kronon kaj premiojn el manoj de virino nomata RECINO, kaj Ĉirkaŭata de 
aliaj virinoj, ĉiuj junaj kaj kiel eble plej belaj, formantaj la KORTEGON DE AMO. La festo 
komencigis per diservo kun ĉeesto de la urbo-konsilantaro la poetoj en la urbestrejo deklamis siajn 
versalojn dum solena kunveno antaŭ la autoritatuloj, k.c., la duan tagon ; trian tagon, la poetoj, 
izolataj Ĉe salono, improvizis verkojn pri antaŭe difinita temo, kaj poste antaŭ statuo de KOMEN
CIO el blanka marmoro kronata de floroj kun zono el floroj pendanta ĝis la piedoj, la poetoj deklamis 
la improvizitajojn kaj ricevis premiojn, kaj fine la publiko kaj muzikistaroj, urbaj estroj kaj gardi
staro, solene akompanis premiitojn al iliaj hejmoj.

En ĉiuj regionoj de Hispanujo, de antaŭlonge, oni kutimas okazigi tiujn FLORAJN LUDOJN 
aŭ LITERATURAJN KONKURSOJN, kaj la « Hispana Esperanto-Asocio », per ĉi tiu cirkulero 
sciigas la fondon de la INTERNACIA LITERATURA KONKURSO DE ESPERANTO al niaj sami
deanoj de Ja tuta mondo.

La UNUA KONKURSO estos okaze de la VH-a. Hispana Kongreso de Esperanto en Sevilla, 
de la 5-a ĝis de la 9-a de Novembro de 1928-a, laŭ la jenaj temoj :

I.-a. — Kanto al la Majstro, D-ro Zamenhof. Per ĝi oni vidigos lian gloran, laboreman, 
homaman vivon (Tiu temo konsistos el ne malpli of 150 versoj, kaj ne pli ol 300) =  li-a. — 
Kanto al la internacia helpa lingvo Esperanto. =  IH-a.— Kanto al la interna ideo de Esperanto. 
(En la U-a kaj IH-a temoj, la verkoj enhavos minumune 50 versojn, kaj maksimume 100). La 
rimo de ĉi tiuj tri kantoj estos 'ute perfekta kaj kompleta. IV-a — V-a — kaj Vi-a : Ci tiuj tri 
temoj estos prozaĵoj laŭ kiel eble plej simpla Zamenhofa stilo, pri Ja samaj tri antaŭaj temoj, 
sed la « Kanto al la Majstro » (IV-a temo) estos nur proza poemo, glorante 'la Majstron, ne 
priskribante, kiel la verso postulas, Ci tiuj tri temoj konsistos maksimume ed 150 linioj, kaj 
minimume el 76 linioj (ĉiu linio el 70 literoj). =  VH-a. —  Projekto pri kieJ eble plej simpla orga
nizado de la Tutmonda Esperantistaro sur la bazo de Universala Esperanto-Asocio, unuigante 
reale Ja Esperantistojn, simpligante la kotizaron, enkalkulante en ĝin la naciajn Asociojn kvazaŭ 
aŭtonomajn elementojn de tutmonda Stato, kaj Ciajn profesiajn Asociojn kiel teknikajn fakojn. 
La projekto ne kalkulos pli ol 250 linioj, (70-litera ĉiu linio) kaj pritraktos la Regularon kaj Cion 
necesan por starigi unuigitan Esperantistaron.

KONDICOJ : I-a. Verkistoj sendos Kvin maŝinskribitajn ekzemplerojn el ĉiu verko kun temo 
akompanante fermitan koverton entenantan folion kun la temo, antaŭnomo kaj nomoj de la verkisto, 
nacio, urbo, strato kaj numero, al S-ro Carlos Martinez Fernandez, Sekretario-Kasisto de la 
Organiza Komitato, strato Rioja n. 25. =  SEVILLA (Hispanujo).

U-a. — Verkistoj nur rajtas partopreni versajn aŭ prozajn temojn, ne ambaŭ, sed jes la Vll-an.
Ill-a. — Oni ne resendos originalojn, kaj ĉiuj absolute restos propraĵo de Hispana Esperanto- 

Asocio. ti#***-''
Originaloj estos ricevotaj nepre de la Sekretario-Kasisto, antaŭ la UNUA tago de la monato 

Majo 1928. Transoceanaj konkursontoj devas kalkuli sur la UNUA tago de Julio.
Rimarko. —  Oni monpremios malavare la SUKCESINTOJN por kio la komitato jam havas 

kelkcenton da pesetoj. De tempo al tempo, ĝi publikigos detalojn en Ja esp. gazetaro pri la konkurso.

Organiza Komitato de la VII3- Hispana Kongreso de Esperanto, Sevilla
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Lvo n’a Internacia Foiro
SHI

lji i

5. - 18. de Marto 1928

vi:

un ia i IIO IIII

C eeatu  la

E

K om ercajn Esp eran to  - T agojn
organizatajn de la Foiro de LYON

la 17. kaj la 18. de Marto ..

P s i

Vidu la programon sur invitilo aldonata al ĉi-tiu numero.

Por ĉiuj informoj, sin turni :

FOIRE INTERNATIONALE DE LY0N, Esperanto-Fako,

H ĝtel-de-Ville, LYON
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Prem io  de B E L G A  ESPEBAN TO -IN STITU TO , K .8 ., 4lNTVEBPENQ.


